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ÚJ JOGI SZABÁLYOZÁS!!

• Az államháztartás számviteléről
szóló 4/2013. (I. 11.) Korm.
Rendelet

 Új Áhsz.
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ÚJ ÁHSZ

• Hatályát veszti
– a) az államháztartás szervezetei beszámolási és

könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet,

– b) a kincstári elszámolások beszámolási és
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
szóló 240/2003. (XII. 17.) Korm. Rendelet,

– c) a Magyar Állam nevében tulajdonosi jogokat
gyakorló szervezetek rábízott állami vagyonnal
kapcsolatos éves beszámoló készítési és
könyvvezetési kötelezettségéről szóló 347/2010. (XII.
28.) Korm. Rendelet.

– d) a Nemzeti Földalapba tartozó rábízott
földvagyonnal kapcsolatos éves beszámoló-készítési
és könyvvezetési kötelezettségről szóló 34/2011. (III.
17.) Korm. Rendelet.

Lilliné Fecz Ildikó
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ÚJ JOGI SZABÁLYOZÁS!!

Célja
• az államháztartás egészére egységes

számviteli szabályok,

• egységes elszámolás,
• a bevételeknél és a kiadásoknál

• a vagyonváltozás

• egységes vagyonértékelés

• egységes kimutatások elkészítése
• államháztartás valamennyi bevételére,

kiadására,

• a nemzeti vagyonra egységes,
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ÚJ JOGI SZABÁLYOZÁS!!

Célja
• a költségvetési és a vagyon tételek

konszolidálhatóságának biztosítása,
• egyes tevékenységek teljesítményének,

eredményességének, önköltségének
mérésére szolgáló eszközök biztosítása,

• középtávú szempontok érvényesítése a
követelések és kötelezettségek
mérésével, ezáltal felkészülés
2011/85/EU irányelv bevezetésére
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ÚJ JOGI SZABÁLYOZÁS!!

Megvalósítás
• az államháztartás valamennyi szereplőjére

kiterjedő hatályú rendelet
• költségvetési és pénzügyi számvitel

megkülönböztetése, de
– egységes számlakeret,
– egységes rovatrend,

• költségvetési számvitel határozza meg
• követelések, kötelezettségvállalások,

bevételek és kiadások közgazdasági és
funkcionális mérését,

Lilliné Fecz Ildikó 62013.06.01.



ÚJ JOGI SZABÁLYOZÁS!!

Megvalósítás
• pénzügyi számvitel határozza meg

• a vagyont,
• a tevékenységek teljesítményének,

eredményességének, önköltségének
mérését,

• konszolidáció módszertana teljes körűen
rögzített,

• egységes gyakorlat elősegítése
• Választási, eltérési lehetőségek minimálisak a

jogi szabályozás által,
• Kötelező kontírozási rendelet lesz

Lilliné Fecz Ildikó 72013.06.01.
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ÚJ ÁHSZ

• Hatálya alá tartozik
– költségvetési szerv,
– központi kezelésű előirányzat,
– fejezeti kezelésű előirányzat,
– elkülönített állami pénzalap (ELKA)
– TB pénzügyi alapja,
– Vtv. szerinti tulajdonosi joggyakorló szervezet
– helyi önkormányzat
– nemzetiségi önkormányzat
– társulás
– térségi fejlesztési tanács

Új Áhsz. 2. §

Könyvvezetésre és beszámolásra
kötelezett a Magyar
Államkincstár –
az Áhsz. 2. mellékletben nevesített
analitikus nyilvántartó helyek által
meghatározott gyakorisággal

szolgáltatott adatok alapján

Könyvvezetésre és
beszámolásra
kötelezett: az
alapkezelő

2013.06.01.
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ÚJ ÁHSZ

• Az államháztartás
számvitele

– a költségvetési számvitelből

– és a pénzügyi számvitelből áll.

Új Áhsz. 3. §

2013.06.01.



ÚJ ÁHSZ

• A számviteli alapelveken túl a
könyvvezetés és az éves
költségvetési beszámoló elkészítése
során

• az Szt. rendelkezéseit csak akkor
lehet alkalmazni,

• ha azt e rendelet kifejezetten
elrendeli.

• Új Áhsz. 4. § (1)

Lilliné Fecz Ildikó 102013.06.01.



ÚJ ÁHSZ

Számviteli alapelvek

• Szt. szerint alkalmazott elvek

− valódiság elve,

− világosság elve,

− következetesség elve,

− folytonosság elve,

− bruttó elszámolás elve,

− tartalom elsődlegessége a formával
szemben elve,

− lényegesség elve.

11

Áhsz. eddig
kiegészítéssel
alkalmazta
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ÚJ ÁHSZ
Számviteli alapelvek
• Eltéréssel alkalmazott elvek

− Vállalkozás folytatásának elve
• alkalmazása során figyelembe kell venni a

beszámolással érintett időszakban bekövetkezett
szervezeti és feladatváltozásokat is,

− Teljesség elve
• a költségvetési számvitelben figyelembe kell venni

azt, hogy a költségvetés naptári évre készül
• pénzügyi számvitelben változtatás nélkül

érvényesül??

− Óvatosság elve
• a céltartalék képzésére vonatkozó szabályok

nem alkalmazhatók,

12
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ÚJ ÁHSZ
Számviteli alapelvek
• Eltéréssel alkalmazott elvek

− Összemérés elve
• a költségvetési számvitelben a

költségvetési és a vállalkozási maradvány
megállapításakor a bevételeket és
kiadásokat tevékenységenként elkülönítve
kell figyelembe venni

• pénzügyi számvitelben változtatás nélkül
érvényesül

− Egyedi értékelés elve
• sajátosan alkalmazható az egyszerűsített

értékelési eljárás alá vont követelések
esetében,

13

13Lilliné Fecz Ildikó2013.06.01.



ÚJ ÁHSZ

Számviteli alapelvek
• Eltéréssel alkalmazott elvek

− Időbeli elhatárolás elve

• a költségvetési számvitelben nem
alkalmazható

• pénzügyi számvitelben - változtatás
nélkül érvényesül,

• Költség-haszon összevetésének elve

• nem alkalmazható azon információk
tekintetében, amelyek szolgáltatását
jogszabály előírja

14

Áhsz. eddig nem
alkalmazta
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ÚJ ÁHSZ
• Költségvetési számvitel

– a bevételi és kiadási előirányzatok
alakulásának,

– a követelések, kötelezettségvállalások,
más fizetési kötelezettségek, és ezek
teljesítésének,

– Kvtv. IX. fejezetéből (önkormányzati
támogatások) kapott támogatások
felhasználásának

• a valóságnak megfelelő, folyamatos,

• zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartását és az éves
költségvetési beszámoló ezekre vonatkozó részei
megbízható és valós összképet mutató elkészítését
biztosítja.

MINDEN A 0. SZÁMLA-
OSZTÁLYBAN
ELLENSZÁMLÁVAL
SZEMBEN KERÜL
ELSZÁMOLÁSRA!

KVÁZI EGYSZERES
KÖNYVVEZETÉS,
SZÁMVITEL
MEGVALÓSÍTÁSA

2013.06.01.
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ÚJ ÁHSZ

• A pénzügyi számvitel
– a vagyon és annak összetétele,

– a tevékenység eredménye
• valóságnak megfelelő, folyamatos,

• zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartását

• és az éves költségvetési beszámoló ezekre
vonatkozó részei megbízható és valós
összképet mutató elkészítését biztosítja.

Időbeli elhatárolás is!

1-9. SZÁMLA-
OSZTÁLYBAN
KERÜL
ELSZÁMOLÁSRA!

„KVÁZI MÓDOSÍTOTT
EREDMÉNYSZEMLÉLE
TŰ” KETTŐS
KÖNYVVEZETÉS,
SZÁMVITEL
MEGVALÓSÍTÁSA

2013.06.01.



BESZÁMOLÁS
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BESZÁMOLÁS

• Fajtái

– Költségvetési év fordulónapjára (naptári év)
• Egyedi költségvetési beszámoló

• Konszolidált költségvetési beszámoló

– Kincstár feladata EGYEDI

• Mérlegjelentés

– Speciális időpontra
• Megszűnés, átalakulás fordulónapjára: egyedi

• Adósságrendezés esetén (azt megelőző fordulónapra)

– Lehet egyedi, vagy konszolidált (de ekkor azt az
önkormányzat készíti el)

18Lilliné Fecz Ildikó2013.06.01.



BESZÁMOLÁS

• Fajtái

– Negyedévente

• Költségvetési jelentés

• Mérlegjelentés

19Lilliné Fecz Ildikó

A féléves beszámoló megszűnik
Irányító szerv váltásnál nincs beszámolási kötelezettség
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BESZÁMOLÓ

• Elkészítése, jóváhagyása, megküldése

– Változatlan: a korábbi szabályok szerint

– Egyedi beszámoló:
• Általában határidő: február 28.

• Továbbra is kettős aláírás, hely és keltezés
– Jóváhagyó: irányító szerv vezetője

– Központi körben továbbítás +20 nap alatt

– Önkormányzati körben

» továbbítás +10 nap Kincstár

» Nemzetiségi önkormányzat továbbítás +10
nap nemzetiségpolitikáért felelős
miniszternek

– Kincstár továbbítja az ÁSZ-nak

20Lilliné Fecz Ildikó2013.06.01.



BESZÁMOLÓ
• Elkészítése, jóváhagyása, megküldése

– Változatlan: a korábbi szabályok szerint
– Egyedi beszámoló

• Kivételek:
– ELKA, TB, Nemzetgazdasági

elszámolások: 05.31.
– MNV, NFA: június 30 (mérlegkészítés

napja: (05.31.)
– Önkormányzati kör: továbbítás képviselő-

testületnek 04.30-ig
– Átalakuló megszűnő beszámoló +60 nap

alatt, továbbítás: 90 napon belül
Kincsárnak

– Adósságrendező beszámoló 30 nap,
továbbítás: pénzügyi gondnok, ÁSZ

21Lilliné Fecz Ildikó2013.06.01.
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ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI
BESZÁMOLÓ RÉSZEI

• Mérleg

• Költségvetési jelentés

• Eredménykimutatás

• Maradvány kimutatás

• Költségekről és megtérült költségekről
szóló kimutatás

• Kiegészítő melléklet

2013.06.01.
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ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI
BESZÁMOLÓ RÉSZEI

• Kiegészítő melléklet
– Befektetési tükör (értékcsökkenési) tábla

– Értékvesztés tábla

– Személyi juttatások és a foglalkoztatottak,
választott tisztségviselők összetétele

– Tb pénzügyi alapjaiból folyósított egyes
ellátások és támogatások

– Önkormányzati alrendszer sajátos
gazdálkodásához kapcsolódó elszámolások

– Kiegészítő adatok

2013.06.01.
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BESZÁMOLÁS

• Éves költségvetési beszámoló
részei
– A költségvetési számvitelből

• Költségvetési jelentés

• Maradvány kimutatás

• Kiegészítő melléklet
– Személyi juttatások és a foglalkoztatottak,

választott tisztségviselők összetétele

– Tb pénzügyi alapjaiból folyósított egyes
ellátások és támogatások

– Önkormányzati alrendszer sajátos
gazdálkodásához kapcsolódó elszámolások

a költségvetés végrehaj-
tásának ellenőrzésére + a
zárszámadás elkészítésére

2013.06.01.
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ÚJ ÁHSZ
• Éves költségvetési beszámoló

részei
– A költségvetési számvitelből

• Költségvetési jelentés

• Maradvány kimutatás
– Alap+vállalkozási tevékenységre

egyben

• „Kiegészítő melléklet”

– személyi juttatások és a
foglalkoztatottak, választott
tisztségviselők összetétele

– Tb alapjaiból folyósított egyes ellátások
és támogatások

– önkormányzati alrendszer sajátos
gazdálkodásához kapcsolódó
elszámolások

3. melléklet

4. melléklet

Kincstári űrlapok

Kincstári űrlapok

Elemi költségvetés

február
28.

2013.06.01.
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AZ ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI
BESZÁMOLÓ RÉSZEI

– A költségvetési számvitelből
• Költségvetési jelentés

tartalma
– egységes rovatrend szerinti

tagolásban
» eredeti és módosított előirány-

zatok,
» ezekhez kapcsolódó követe-

lések, illetve kötelezettség-
vállalások,

» az előirányzatok teljesítése

– a teljesített bevételek és kiadások
kormányzati funkciók szerinti
megoszlása.

15. melléklet

Közgazdasági
osztályozás

Funkcionális
osztályozás!!

Terv: A szakfeladat bontásnál
összevontabb lesz!!
COFOG osztályozáson alapul

Nincs időbeli elhatárolás!

Készülőben!!

2013.06.01.
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ÚJ ÁHSZ

• A pénzügyi számvitel

– a vagyon és annak összetétele,

– a tevékenység eredménye
• valóságnak megfelelő, folyamatos,

• zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartását

• és az éves költségvetési beszámoló ezekre
vonatkozó részei megbízható és valós összképet
mutató elkészítését biztosítja.

Időbeli elhatárolás!

2013.06.01.
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ÚJ ÁHSZ

• Az éves költségvetési beszámoló
részei
– Pénzügyi számvitelből

• Mérleg

• Eredménykimutatás

• Költségekről és megtérült
költségekről szóló kimutatás

• Kiegészítő melléklet
– Befektetési tükör (értékcsökkenési)

tábla

– Értékvesztés tábla

– Kiegészítő adatok

a vagyoni helyzet és az ered-
ményszemléletű bevételek,
költségek, ráfordítások
alakulásáról,
+ a zárszámadás kiegészítő
információihoz

5. melléklet

6. melléklet

7. melléklet

8-10. mellékletek

február
28.

2013.06.01.
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ÚJ ÁHSZ

• Összevont (konszolidált) beszámoló
A Kincstár készíti

– A helyi önkormányzatokról, a nemzetiségi
önkormányzatokról, a társulásokról,

– az államháztartás önkormányzati
alrendszeréről,

– az államháztartás központi alrendszeréről

– az államháztartás egészéről

AZ ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓK ADATAIBÓL

2013.06.01.
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ÚJ ÁHSZ

• Összevont (konszolidált)
beszámoló részei

– Konszolidált mérleg

– Konszolidált költségvetési jelentés

– Konszolidált eredménykimutatás

– + Gst. szerinti államadósságról
szóló kimutatás

13. melléklet

11. melléklet

Április
15.

Nem egyértelműen
meghatározott
Ki felelős
adattartalmáért?
Ki lesz az aláírója?

2013.06.01.
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MÉRLEG
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MÉRLEG

• 5. melléklet
• A mérleg tételeinek további tagolása, a

tételek összevonása, új tételek felvitele nem
megengedett

• Nem lehet a mérlegben kimutatni
– az Nvt. 1. § (2) g) és h) pontja szerinti kulturális

javakat és régészeti leleteket, ha azok
bekerülési értéke nem állapítható meg.

– Nem tekinthető a bekerülési érték
megállapíthatatlannak, ha 2014. január 1-jét
követően a kulturális javak vásárlás vagy olyan
térítés nélküli átvétel, csere útján váltak a
nemzeti vagyon részévé, amely során az átadó
annak nyilvántartási értékét közölte.

2013.06.01.

Új előírás
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MÉRLEG
• A mérlegben a költségvetési szerv, a helyi

önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat,
társulás, térségi fejlesztési tanács
– saját tulajdonában álló,
– a pénzügyi lízing keretében átvett és
– a vagyonkezelésbe kapott nemzeti vagyonba

tartozó befektetett eszközöket és
forgóeszközöket,

– az által végzett beruházások és felújítások
értékét kell kimutatni.

Ha a tulajdonos a tulajdonában álló eszközre
államháztartáson belüli szervezettel vagyonkezelői jogot
létesített, az eszközt a mérlegében nem mutathatja ki.

2013.06.01.
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MÉRLEG
• A mérlegben a költségvetési szerv, a helyi

önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat,
társulás, térségi fejlesztési tanács
– saját tulajdonában álló,
– a pénzügyi lízing keretében átvett és
– a vagyonkezelésbe kapott nemzeti vagyonba

tartozó befektetett eszközöket és forgóeszközöket,
– az által végzett beruházások és felújítások értékét

kell kimutatni.

Ha a tulajdonos a tulajdonában álló eszközre
államháztartáson belüli szervezettel vagyonkezelői jogot
létesített, az eszközt a mérlegében nem mutathatja ki.

A tulajdonos
csak a 0.
számla-
osztályban
szerepeltetheti!!

Következmény:
a teljes vagyon
tulajdonának
értéke nem
állapítható meg
a mérlegből!!

Központi és önkormányzati körben is eltér egymástól a
vagyonkataszterben szereplő és a mérlegben kimutatott érték!

2013.06.01.
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MÉRLEG TAGOLÁSA

• Eszközök
– Befektetett eszközök

– Forgóeszközök

– Pénzeszközök

– Követelések

– Egyéb sajátos eszközoldali
elszámolások

– Aktív időbeli elhatárolások

2013.06.01.
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MÉRLEG TAGOLÁSA

• Források
– Saját tőke

– Kötelezettségek

– Egyéb sajátos forrásoldali
elszámolások

– Kincstári számlavezetéssel
kapcsolatos elszámolások

– Passzív időbeli elhatárolások

2013.06.01.



ESZKÖZÖK
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MÉRLEG TAGOLÁSA

• Eszközök
– Befektetett eszközök

– Forgóeszközök

– Pénzeszközök

– Követelések

– Egyéb sajátos eszközoldali
elszámolások

– Aktív időbeli elhatárolások

Nincsenek
besorolva a
befektetett és
forgóeszközök
közé!!

Eltérés
az általános
számviteli

szabályoktól!!

Új mérlegfőcsoportok!
2013.06.01.
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MÉRLEG TAGOLÁSA

Eszközök

– Befektetett eszközök

• Immateriális javak

• Tárgyi eszközök

• Befektetett pénzügyi eszközök

• Koncesszióba,
vagyonkezelésbe adott eszközök

2013.06.01.
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MÉRLEG TAGOLÁSA

Eszközök

– Befektetett
eszközök

• I. Immateriális javak

• II. Tárgyi eszközök

• III. Befektetett pénzügyi
eszközök

• IV. Koncesszióba,
vagyonkezelésbe adott
eszközök

Szt.
I. Immateriális
javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett
pénzügyi
eszközök

Régi Áhsz
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi
eszközök
IV. Üzemeltetésre,
kezelésre átadott,
koncesszióba, vagyon-
kezelésbe adott, illetve
vagyonkezelésbe vett
eszközök

2013.06.01.
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MÉRLEG TAGOLÁSA

Eszközök

– Befektetett
eszközök

• I. Immateriális javak

• II. Tárgyi eszközök

• III. Befektetett pü
eszközök

• IV. Koncesszióba,
vagyonkezelésbe
adott eszközök

Eltérés a korábbi Áhsz-től

NEM LEHET KIMUTATNI A
TULAJDONOSNÁL 2014-től:
ÁH belül vagyonkezelésbe
adott eszközöket

ÁTSOROLÁS 2014-ben „-”
NEM LEHET ELKÜLÖNÍTVE
KIMUTATNI 2014-től:
Üzemeltetésre, kezelésre
átadott eszközök
vagyonkezelésbe vett eszközök

KIVEZETÉS
ÉV VÉGI

RENDEZŐ
MÉRLEGBEN
0. szlosztály

Immateriális
javak,
Tárgyi

eszközök
mérleg-

főcsoportba

Követelés jellegű tételek „-”

Követelések,
Pénzeszközök

mérlegfő-
csoportba

2013.06.01.
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MÉRLEG TAGOLÁSA

Eszközök

– Befektetett
eszközök
• I. Immateriális javak

• II. Tárgyi eszközök

• III. Befektetett
pénzügyi eszközök

• III. Koncesszióba,
vagyonkezelésbe
adott eszközök

Új Áhsz
1.Vagyoni értékű jogok
2.Szellemi termékek
3.Immateriális javak
értékhelyesbítése

2013.06.01.
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MÉRLEG
TAGOLÁSA

Eszközök

Befektetett
eszközök

• Immateriális javak

• Tárgyi eszközök

• Befektetett pü
eszközök

• Koncesszióba,
vagyonkezelésbe
adott eszközök

Új Áhsz
1.Vagyoni értékű jogok
2.Szellemi termékek
3.Immateriális javak értékhelyesbítése

Régi Áhsz

1. Alapítás-átszerve-
zés aktivált értéke
2. Kísérleti fejlesztés
aktivált értéke
3. Vagyoni értékű
jogok
4. Szellemi termékek
5. Immateriális
javakra adott előlegek
6. Immateriális javak
értékhelyesbítése

Szt.

1. Alapítás-átszerve-
zés 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

2013.06.01.
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MÉRLEG
TAGOLÁSA

Eszközök

Befektetett eszközök
• Immateriális javak
• Tárgyi eszközök
• Befektetett pü

eszközök
• Koncesszióba,

vagyonkezelésbe
adott eszközök

Új Áhsz
1.Vagyoni értékű jogok
2.Szellemi termékek
3.Immateriális javak értékhelyesbítése

Eltérés Szt-től és korábbi Áhsz-től

NEM LEHET KIMUTATNI 2014-től:

Alapítás-átszerv aktivált értéke
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

EDDIG SEM VOLT ÉRTELMEZHETŐ ÁH-ban Üzleti vagy cégértékø

KIVEZETÉS
ÉV VÉGI

RENDEZŐ
MÉRLEGBEN

ÁTSOROLÁS 2014-ben „-”
Immateriális javakra adott
előlegek

KÖVETELÉSEK
mérlegfő-
csoportba

Üzemeltetésre adott, kezelésre
átadott immateriális javak „+”

2013.06.01.

Üzemeltetésre,
kezelésre… A/IV.
mérleg-
főcsoportból
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MÉRLEG TAGOLÁSA

Eszközök

Befektetett eszközök

• Immateriális javak

• Tárgyi eszközök

• Befektetett pénzügyi
eszközök

• Koncesszióba,
vagyonkezelésbe
adott eszközök

Új Áhsz

1.Ingatlanok és a kapcsolódó
vagyoni értékű jogok
2.Gépek, berendezések,
felszerelések, járművek
3.Tenyészállatok
4.Beruházások, felújítások
5.Tárgyi eszközök
értékhelyesbítése

2013.06.01.
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MÉRLEG
TAGOLÁSA

Eszközök
Befektetett
eszközök
• Immateriális javak

• Tárgyi eszközök

• Befektetett pü
eszközök

• Koncesszióba,
vagyonkezelésbe
adott eszközök

Új Áhsz
1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
2.Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
3.Tenyészállatok
4.Beruházások, felújítások
5.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

Szt.
1. Ingatlanok és a kapcso-
lódó 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

Régi Áhsz
1. Ingatlanok és a
kapcsolódó vagyoni
értékű jogok
2. Gépek, berendezések
és felszerelések
3. Járművek
4. Tenyészállatok
5. Beruházások,
felújítások
6. Beruházásra adott
előlegek
7. Állami készletek,
tartalékok
8. Tárgyi eszközök
értékhelyesbítése2013.06.01.
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MÉRLEG
TAGOLÁSA

Eszközök
Befektetett eszközök

• Immateriális javak

• Tárgyi eszközök

• Befektetett pénzügyi
eszközök

• Koncesszióba,
vagyonkezelésbe
adott eszközök

Új Áhsz
1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
2.Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
3.Tenyészállatok
4.Beruházások, felújítások
5.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

Eltérés a korábbi Áhsz-től

ÁTSOROLÁS 2014-ben „-”
Beruházásra adott előlegek

Állami készletek,
tartalékok „-”

KÉSZLETEK
mérlegfő-
csoportba

KÖVETELÉ
SEK
mérlegfő-
csoportba

Eltérés Szt-től továbbra sincs műszaki és egyéb
bontás

Üzemeltetésre adott,
kezelésre átadott tárgyi
eszközök „+”

Üzemeltetés-
re, keze-

lésre… A/IV.
mérleg-

főcsoportból

Eddig felhalmozási költségvetés,
jelenlegi rovatrend még nem nevesíti
helyét!!

2013.06.01.
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MÉRLEG TAGOLÁSA

Eszközök

– Befektetett eszközök

• Immateriális javak

• Tárgyi eszközök

• Befektetett pénzügyi
eszközök

• Koncesszióba,
vagyonkezelésbe adott
eszközök

Új Áhsz
1.Tartós részesedések

– ebből: tartós részesedések
jegybankban

– ebből: tartós részesedések

társulásban

2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírok

– ebből: államkötvények
– ebből: helyi önkormányzatok

kötvényei

3. Befektetett pénzügyi eszközök
értékhelyesbítése

2013.06.01.
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MÉRLEG
TAGOLÁSA

Eszközök
Befektetett eszközök

• Immateriális javak

• Tárgyi eszközök

• Befektetett pü
eszközök

• Koncesszióba,
vagyonkezelésbe
adott eszközök

Új Áhsz
1.Tartós részesedések
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
3. Befektetett pénzügyi eszközök
értékhelyesbítése

Szt.
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
8. Befektetett pénzügyi
eszközök értékelési
különbözete

Régi Áhsz
1. Tartós részesedés
Ebből: - tartós társulási
részesedés
2. Tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapír
3. Tartósan adott kölcsön
4. Hosszú lejáratú betétek
Ebből:
4/a. Hosszú lejáratú betétek
bekerülési (könyv szerinti)
értéke
4/b. Hosszú lejáratú betétek
elszámolt értékvesztése
5. Egyéb hosszú lejáratú
követelések
6. Befektetett pénzügyi
eszközök
értékhelyesbítése

2013.06.01.
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MÉRLEG
TAGOLÁSA

Eszközök

Befektetett eszközök

• Immateriális javak

• Tárgyi eszközök

• Befektetett pü
eszközök

• Koncesszióba,
vagyonkezelésbe
adott eszközök

Új Áhsz
1.Tartós részesedések
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírok
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhely

TARTALMI VÁLTOZÁS „-”
Szt szerinti az átsorolás szabá-
lyozása tartósból forgatási célú
értékpapírok közé

Eltérés a korábbi Áhsz-től ÁTSOROLÁS
az ÉV VÉGI
RENDEZŐ
MÉRLEGBEN
a forgóeszközök
között lévő
értékpapírok
közé

ÉRTÉKELÉS VÁLTOZÁS

•Devizás tételek átértékelése

ÁTÉRTÉKELÉS

az ÉV VÉGI
RENDEZŐ
MÉRLEGBEN

FELVÉTEL
ÉV VÉGI

RENDEZŐ
MÉRLEGBEN

TARTALMI BŐVÜLÉS
Tartós részesedések között ki kell
mutatni nem GT-ben lévő

részesedéseket IS!

2013.06.01.
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MÉRLEG
TAGOLÁSA

Eszközök

Befektetett eszközök

• Immateriális javak

• Tárgyi eszközök

• Befektetett pénzügyi
eszközök

• Koncesszióba,
vagyonkezelésbe
adott eszközök

Új Áhsz
1.Tartós részesedések
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírok
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhely

Eltérés a korábbi Áhsz-től

Eltérés Szt-től
Nincs kapcsolt és egyéb részesedési viszony szerinti ilyen tagolás
Nincs valós értékelés miatti Befektetett pénzügyi eszközök
értékelési különbözete mérlegsor

Megszűnt a mérlegsorok alábontása bekerülési
érték és értékvesztés

KÖVETE-
LÉSEK
mérleg-

főcsopba

ÁTSOROLÁS 2014-ben „-”
Tartósan adott kölcsön
Egyéb hosszú lejáratú követelések

Hosszú lejáratú betétek „-”

2013.06.01.

PÉNZESZ-
KÖZÖK

mérleg-
főcsopba
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MÉRLEG TAGOLÁSA

Eszközök

– Befektetett eszközök

• I. Immateriális javak

• II. Tárgyi eszközök

• III. Befektetett pénzügyi
eszközök

• III. Koncesszióba,
vagyonkezelésbe
adott eszközök

Új Áhsz
1. Koncesszióba, vagyon-
kezelésbe adott eszközök
2. Koncesszióba, vagyonke-
zelésbe adott eszközök
értékhelyesbítése

2013.06.01.
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MÉRLEG
TAGOLÁSA

Eszközök

Befektetett eszközök

• Immateriális javak

• Tárgyi eszközök

• Befektetett pénzügyi
eszközök

• Koncesszióba,
vagyonkezelésbe
adott eszközök

Új Áhsz
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
értékhelyesbítése

Eltérés a korábbi Áhsz-től

Eltérés Szt-től nincs ilyen mérlegfőcsoport

ÁTVEZETÉS
ÉV VÉGI
RENDEZŐ
MÉRLEGBEN
Immateriális
javak, Tárgyi
eszközök
mérlegfőcsopor-
tokba

NEM LEHET ELKÜLÖNÍTVE
KIMUTATNI 2014-től: „-”
vagyonkezelésbe vett eszközöket
Üzemeltetésre adott, kezelésre
átadott tárgyi eszközök

KIVEZETÉS
ÉV VÉGI
RENDEZŐ
MÉRLEGBEN

NEM LEHET KIMUTATNI 2014-től:

ÁH belül vagyonkezelésbe
adott eszközöket „-”

2013.06.01.
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MÉRLEG TAGOLÁSA

Eszközök

• Forgóeszközök
– Készletek

– Értékpapírok

2013.06.01.
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MÉRLEG TAGOLÁSA

Eszközök

• Forgóeszközök

– I. Készletek

– II. Értékpapírok

Szt.

I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök

Régi Áhsz

I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
V. Egyéb aktív pénzügyi
elszámolások

2013.06.01.
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MÉRLEG TAGOLÁSA

Eszközök

• Forgóeszközök
– I. Készletek

– II. Értékpapírok

Eltérés a korábbi Áhsz-től

ÁTSOROLÁS 2014-ben „-”
II. Követelések
IV. Pénzeszközök
V. Egyéb aktív pénzügyi
elszámolások

KÖVETELÉSEK
PÉNZESZKÖZÖK
EGYÉB SAJÁTOS
ESZKÖZOLDALI

ELSZÁMOLÁSOK
külön mérleg-
főcsoportokba

2013.06.01.
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MÉRLEG TAGOLÁSA

Eszközök

• Forgóeszközök
– Készletek

– Értékpapírok

Új Áhsz
1.Vásárolt készletek
2.Átsorolt, követelés fejében átvett
készletek
3. Egyéb készletek
4. Befejezetlen termelés, félkész
termékek, késztermékek
5. Növendék-, hízó és egyéb állatok

2013.06.01.
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MÉRLEG
TAGOLÁSA

Eszközök

Forgóeszközök
– I. Készletek

– II. Értékpapírok

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

Régi Áhsz
1. Anyagok
2. Befejezetlen termelés
és félkész termékek
3. Növendék-, hízó és
egyéb állatok
4. Késztermékek
5. Áruk, betétdíjas
göngyölegek, közvetített
szolgáltatások
6. Követelés fejében átvett
eszközök, készletek

Új Áhsz
1.Vásárolt készletek
2.Átsorolt, követelés fejében átvett készletek
3. Egyéb készletek
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek,
késztermékek
5. Növendék-, hízó és egyéb állatok

2013.06.01.
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MÉRLEG
TAGOLÁSA

Eszközök

• Forgóeszközök
– I. Készletek

– II. Értékpapírok

Eltérés a korábbi Áhsz-től

ÁTSOROLÁS 2014-ben új sor

Egyéb készletek „+”

Új Áhsz
1.Vásárolt készletek
2.Átsorolt, követelés fejében átvett készletek
3. Egyéb készletek
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek
5. Növendék-, hízó és egyéb állatok

ÖSSZEVONÁS
több mérlegsor összevonása

TÁRGYI ESZ-
KÖZÖK mérleg-
főcsopból
Állami készletek,
tartalékokból

Kiadásainál még nem egyértelmű
felhalmozási marad, vagy a dologi
kiadásokon belül hová kerül??

ÁTRENDEZÉS
Mérlegsorok között

Készletekre adott előlegek Eltérés Szt-től nincs a mérlegcsoportban továbbra sem és a régi
Áhsz-től megszűnt az Aktív pénzügyi számolások mérlegcsoport, helyette Követelések
mérlegfőcsoportba került!!!

Tartalma bővült!

Már nemcsak a
raktárral rendel-
kező mutat ki
készletet 2014-
től!!Szt. szabály szerint: Használatba

nem vett készlet a mérlegben
kimutatandó!!

Felvételük az ÉV
VÉGI RENDEZŐ
MÉRLEGBEN

2013.06.01.
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MÉRLEG
TAGOLÁSA

Eszközök

• Forgóeszközök

– I. Készletek

– II. Értékpapírok

Eltérés a korábbi Áhsz-től

Új Áhsz

1.Vásárolt készletek
2.Átsorolt, követelés fejében átvett készletek
3. Egyéb készletek
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek,
késztermékek
5. Növendék-, hízó és egyéb állatok

ÖSSZEVONÁS egy
mérlegsorba

Vásárolt készletek

Anyagok
Áruk, betétdíjas
göngyölegek,
közvetített
szolgáltatások

ÖSSZEVONÁS egy mérlegsorba

Befejezetlen termelés, félkész

termékek, késztermékek

Befejezetlen
termelés, félkész
termékek,
Késztermékek

ÁTRENDEZÉS
Átsorolt, követelés fejében
átvett készletek

Áruk, betétdíjas
göngyölegek,
közvetített szol-
gáltatásokból
kikerül
Átsorolt
készletek2013.06.01.

Olyan két elem került egy
tartalomba, amelynek
államháztartási kezelése eddig
különbözött

Felhalmozási bevétellé vált Közhatalmi bevétellé vált
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MÉRLEG TAGOLÁSA

Eszközök

• Forgóeszközök
– I. Készletek

– II. Értékpapírok

Új Áhsz
1. Nem tartós részesedések
2. Forgatási célú hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

2013.06.01.
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MÉRLEG
TAGOLÁSA

Eszközök

Forgóeszközök
– I. Készletek

– II. Értékpapírok

Új Áhsz

1.Nem tartós részesedések
2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírok

Szt.
1. Részesedés kapcsolt
vállalkozásban
2. Egyéb részesedés
3. Saját részvények,
saját üzletrészek
4. Forgatási célú hitel-
viszonyt megtestesítő
értékpapírok
5. Értékpapírok
értékelési különbözete

Régi Áhsz
1. Forgatási célú része-
sedés
1/a. Forgatási célú része-
sedés bekerülési (könyv
szerinti) értéke
1/b. Forgatási célú része-
sedés elszámolt értékvesz

2. Forgatási célú hitel-
viszonyt megtestesítő
értékpapír
2/a. Forgatási célú hitelvi-
szonyt megtestesítő érték-
papír bekerülési (könyv
szerinti) értéke
2/b. Forgatási célú hitelvi-
szonyt megtestesítő érték-
papír elszámolt értékvesz
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MÉRLEG
TAGOLÁSA

Eszközök

• Forgóeszközök
– I. Készletek

– II. Értékpapírok

Új Áhsz

1. Nem tartós részesedések
2. Forgatási célú hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

Eltérés a korábbi Áhsz-től

Eltérés az Szt.-től – mint korábban

• nincs kapcsolt egyéb részesedési megbontás

•Nincs, mivel nem értelmezhető Saját részvények, saját
üzletrészek, illetve Értékpapírok értékelési különbözete mérlegsor

Tartalmi változás Szt
szerinti az átsorolás szabá-
lyozása tartósból forgatási célú
értékpapírok közé „+”

• Kisebb elnevezés változás
• Megszűnt a mérlegsorok alábontása

bekerülési érték és értékvesztés szerint

ÁTSOROLÁS az
ÉV VÉGI
RENDEZŐ
MÉRLEGBEN
a befektetett
pénzügyi eszköz
mérleg-csoportból

ÉRTÉKELÉS VÁLTOZÁS
•Devizás tételek átértékelése

ÁTÉRTÉKELÉS
az ÉV VÉGI
RENDEZŐ
MÉRLEGBEN
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MÉRLEG TAGOLÁSA

Eszközök

• Befektetett eszközök

• Forgóeszközök

• Pénzeszközök

• Követelések

• Egyéb sajátos eszközoldali
elszámolások

• Aktív időbeli elhatárolások

Új Áhsz
Hosszú lejáratú betétek
Pénztárak, csekkek,
betétkönyvek
Forintszámlák
Devizaszámlák
Idegen pénzeszközök
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MÉRLEG
TAGOLÁSA

Eszközök
– Befektetett eszközök

– Forgóeszközök

– Pénzeszközök

– Követelések

– Egyéb sajátos
eszközoldali
elszámolások

– Aktív időbeli
elhatárolások

Új Áhsz

Hosszú lejáratú betétek
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek
Forintszámlák
Devizaszámlák
Idegen pénzeszközök

Szt.
1. Pénztár,
csekkek
2. Bankbetétek

Régi Áhsz

1. Pénztárak, csekkek,
betétkönyvek
2. Költségvetési pénzforgalmi
számlák
2/a. Költségvetési pénzforgalmi
számlák bekerülési (könyv szerinti)
értéke
2/b. Költségvetési pénzforgalmi
számlák elszámolt értékvesztése

3. Elszámolási számlák
4. Idegen pénzeszközök
4/a. Idegen pénzeszközök
bekerülési (könyv szerinti) értéke
4/b. Idegen pénzeszközök
elszámolt értékvesztése
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MÉRLEG TAGOLÁSA

Eszközök

• Pénzeszközök

– Hosszú lejáratú betétek

– Pénztárak, csekkek,
betétkönyvek

– Forintszámlák

– Devizaszámlák

– Idegen pénzeszközök

Eltérés a korábbi Áhsz-től

Tartalmi változás
Külön mérlegfőcsoportot alkotnak!!

ÁTSOROLÁS
A befektetett pénzügyi eszközök és
a forgóesz-közök pénzeszköz
mérlegcsoportjából

ÁTRENDEZÉS
• A kincstári körösök és kincstári
körön kívüliek pénzeszközei nem
különülnek el
• a költségvetési forint és
devizaszámlákat pluszban tagolni
kell!

ÁTSOROLÁS
és

ÁTRENDEZÉS
ÉV VÉGI

RENDEZŐ
MÉRLEGBEN
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MÉRLEG
TAGOLÁSA

Eszközök
• Pénzeszközök
– Hosszú lejáratú

betétek

– Pénztárak,
csekkek,
betétkönyvek

– Forintszámlák

– Devizaszámlák

– Idegen
pénzeszközök

Eltérés a korábbi Áhsz-től

FORMAI VÁLTOZÁS

• Kisebb elnevezés változás
• Megszűnt a mérlegsorok alábontása bekerülési érték

és értékvesztés

ÁTSOROLÁS
és

ÁTRENDEZÉS
az

ÉV VÉGI
RENDEZŐ

MÉRLEGBEN
A megfelelő
mérlegsorhoz

ÉRTÉKELÉS VÁLTOZÁS

•Devizás tételek átértékelése

ÁTÉRTÉKELÉS
az ÉV VÉGI
RENDEZŐ
MÉRLEGBEN

ÁTSOROLÁS „+”
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások
mérlegcsoport
Költségvetési aktív függő elszámolások

• Adóbeszedés függő bevételei
Költségvetési aktív kiegyenlítő
elszámolások

ÁTRENDEZÉS FORRÁS OLDALRÓL „-”
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások
mérlegcsoport

Költségvetési passzív kiegyenlítő
elszámolások
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MÉRLEG
TAGOLÁSA

Eszközök

– Befektetett eszközök

– Forgóeszközök

– Pénzeszközök

– Követelések

– Egyéb sajátos
eszközoldali
elszámolások

– Aktív időbeli

– elhatárolások

Új Áhsz 13. § (5)
az egységes rovatrend szerinti rovatokhoz
kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon
nyilvántartott követeléseket kell kimutatni mindaddig,
• amíg azokat pénzügyileg vagy egyéb módon nem
rendezték,

•az Áht. 97. §-a szerint el nem engedték, vagy
behajthatatlan követelésként le nem írták.

Új Áhsz 1. § 6. - Követelés:
• az a jogszabályból, jogerős bírói végzésből, ítéletből

vagy hatósági határozatból,
• szerződésből – ide értve a vásárolt és a térítés nélkül

átvett követelést is – jogszerűen eredő fizetési igény,
amelyet a kötelezett elismert és – ellenszolgáltatást is
tartalmazó szerződés esetén – a másik fél már
teljesített,

• ilyennek minősül a bevallás alapján megállapított
közhatalmi bevételre irányuló, valamint az olyan
követelés is, amelyet a kötelezett vitat, de jogszabály
alapján azt a fellebbezésre vagy perindításra tekintet
nélkül teljesítenie kell,

A költségvetési évet követően esedékes követeléseket
évek szerint is kell tagolni!
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MÉRLEG
TAGOLÁSA

• Eszközök

– Befektetett eszközök

– Forgóeszközök

– Pénzeszközök

– Követelések

– Egyéb sajátos eszközoldali
elszámolások

– Aktív időbeli elhatárolások

Új Áhsz 13. § (5)-(6)
I. Költségvetési évben esedékes
követelések
II. Költségvetési évet követően
esedékes követelések
III. Adott előlegek
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MÉRLEG
TAGOLÁSA

• Eszközök

– Követelések

Szt.
A/I. Immateriális javak
6. Immateriális javakra adott előlegek
A/II. Tárgyi eszközök
6. Beruházásokra adott előlegek
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban
4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban
álló vállalkozásban
5. Egyéb tartósan adott kölcsön
B/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
6. Követelések értékelési különbözete
7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete

Teljes eltérés Szt-től
•Megszűnik a követelések hosszú és
rövid lejárat szerinti elkülönítése

•Megszűnnek az Szt. szerinti
követelés kategóriák a mérlegben
pl. vevő, egyéb követelés,

váltókövetelés
•Továbbra sem lesz kapcsolt és
egyéb részesedési viszony szerinti
elkülönítés, a valós értékelés tiltása
miatt a származékos ügyletek
pozitív értékelési különbözete

Új Áhsz
I. Költségvetési évben esedékes követelések
II. Költségvetési évet követően es. követelések
III. Adott előlegek
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MÉRLEG
TAGOLÁSA

• Eszközök

– Követelések

Új Áhsz
I. Költségvetési évben esedékes követelések
II. Költségvetési évet követően es. követelések
III. Adott előlegek

Régi Áhsz
A/I. Immateriális javak
5. Immateriális javakra adott előlegek
A/II. Tárgyi eszközök
6. Beruházásokra adott előlegek
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök

3. Tartósan adott kölcsön
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések
B/II. Követelések
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból
(vevők)
2. Adósok
3. Rövid lejáratú adott kölcsönök
4. Egyéb követelések
B/V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások
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MÉRLEG
TAGOLÁSA

• Eszközök

– Követelések

Új Áhsz
I. Költségvetési évben esedékes követelések
II.Költségvetési évet követően es követelések

III.Adott előlegek

Költségvetési évben esedékes
követelésként kell nyilvántartani az olyan
követeléseket,
• melyek teljesítésének határnapja
• vagy a teljesítésére rendelkezésre álló

határidő kezdő napja a követelés
nyilvántartásba vételének vagy következő
évben a nyitást követően (az Áhsz. 54. §
g) pontja szerinti) átsorolás évére esik.

• Más követelést költségvetési évet
követően esedékes követelésként kell
nyilvántartani.

Új Áhsz. 44. § (4)

Teljesítés
napja

Pénzügyi
teljesítés napja

FIGYELEM!
Eddig is teljesítés napjától kellett
kimutatni a követeléseket, de most
plusz tagolás költségvetési évhez
történő esedékesség szerint,
kivéve az Adott előlegek

mérlegcsoportban!!
Emiatt a mérlegben megszűnik
• a hosszú és rövid lejáratú bontás
• Az Szt. és Áhsz. szerinti követelés

fajta szerinti tagolási rend!
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MÉRLEG TAGOLÁSA

Eszközök
– Befektetett eszközök

– Forgóeszközök

– Pénzeszközök

– Követelések

– Egyéb sajátos
eszközoldali
elszámolások

– Aktív időbeli
elhatárolások

Új Áhsz
I. Költségvetési évben esedékes
követelések
II. Költségvetési évet követően
esedékes követelések
III. Adott előlegek

• a költségvetési bevételek kiemelt
előirányzatai

• finanszírozási bevételek
szerinti tagolásban

Belső bontása!!
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MÉRLEG
TAGOLÁSA

Eszközök

– Befektetett eszközök

– Forgóeszközök

– Pénzeszközök

– Követelések

– Egyéb sajátos
eszközoldali
elszámolások

– Aktív időbeli
elhatárolások

Új Áhsz
I. Költségvetési évben es követelések
II. Költségvetési évet követően esedékes
követelések
III. Adott előlegek

oműködési célú támogatások bevételeire ÁH
belül
• ebből visszatérítendő támogatások, kölcsönök

visszatérülése ÁH belül

o felhalmozási célú támogatások bevételeire
ÁH belül
• ebből visszatérítendő támogatások, kölcsönök

visszatérülése ÁH belül

o közhatalmi bevételre
oműködési bevételre
o felhalmozási bevételre
oműködési célú átvett pénzeszközre
o felhalmozási célú átvett pénzeszközre
o finanszírozási bevételekre

• ebből államháztartáson belüli
megelőlegezések

Belső bontás részletei!!
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MÉRLEG TAGOLÁSA

• Eszközök

– Befektetett eszközök

– Forgóeszközök

– Pénzeszközök

– Követelések

– Egyéb sajátos eszközoldali
elszámolások

– Aktív időbeli elhatárolások

Új Áhsz
I. Költségvetési évben esedékes
követelések
II. Költségvetési évet követően
esedékes követelések
III. Adott előlegek

Belső bontása!!

1. Immateriális javakra adott
előlegek
2. Beruházásokra adott előlegek
3. Készletekre adott előlegek
4. Foglalkoztatottaknak adott
előlegek
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MÉRLEG TAGOLÁSA

Követelések átrendezése

Új Áhsz
I. Költségvetési
évben esedékes
követelések
II. Költségvetési évet
követően esedékes
követelések

Eltérés a korábbi Áhsz-től

ÁTSOROLÁS
ÉS

ÁTRENDEZÉS
Esedékesség és
új tagolási rend

szerint az
ÉV VÉGI

RENDEZŐ
MÉRLEGBEN

KÖVETELÉSEK
mérlegfőcsoport

ÁTSOROLÁS ÉS ÁTRENDEZÉS

2014-ben „+”
Befektetett pénzügyi eszközök
mérlegcsoportból

Tartósan adott kölcsön
Egyéb hosszú lejáratú

követelések

ÁTRENDEZÉS 2014-ben „+”
KÖVETELÉS mérlegcsoportból

• Bontás kiemelt előirányzathoz
való kapcsolódás szerint

• Esedékesség szerint
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MÉRLEG
TAGOLÁSA

Követelések

Új Áhsz
I. Költségvetési évben
esedékes követelések
II. Költségvetési évet
követően esedékes
követelések

Eltérés a korábbi Áhsz-től

ÁTSOROLÁS
ÉS

ÁTRENDEZÉS
Esedékesség és
új tagolási rend
szerint az
ÉV VÉGI
RENDEZŐ
MÉRLEGBEN
KÖVETELÉSEK
mérlegfőcsoport

ÉRTÉKELÉS VÁLTOZÁS
•Devizás tételek átértékelése

ÁTÉRTÉKELÉS
az ÉV VÉGI
RENDEZŐ
MÉRLEGBEN

ÁTSOROLÁS ÉS ÁTRENDEZÉS

2014-ben „+”
B/V. Egyéb aktív pénzügyi
elszámolások mérlegcsoport
megszűnik
Költségvetési aktív átfutó

elszámolásokból részben
•Utólag finanszírozott nemzetközi
átfutó kiadásai

•Nemzetközi támogatásokhoz
kapcsolódó átfutó kiadások (EMVA,
EMGA)

Bontás kiemelt előirányzathoz való
kapcsolódás szerint
• Esedékesség szerint

Eddig ki nem mutatott tartalmak
felvétele: járó, ki nem utalt
támogatások??

ÉV VÉGI
RENDEZŐ

MÉRLEGBEN
KÖVETE-

LÉSEK
mérlegfő-
csoportba

Ennek ellentmond új Áhsz. 43. § (13)
Akkor továbbra is csak
Támogatási program előlege és
Előfinanszírozás miatti követelés
mutatható ki?
Járó támogatás nem,
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MÉRLEG TAGOLÁSA

Követelések átrendezése

Új Áhsz

I. Költségvetési évben
esedékes követelések
II. Költségvetési évet
követően esedékes
követelések

Meg kell szűntetni a jelenlegi követelés tagolást?
IGEN/NEM

FELMERÜLŐ KÉRDÉSEK

Kell biztosítani folyamatosan az esedékesség szerinti
elkülönítést vagy csak időszakosan? IGEN/NEM

Kell biztosítani mindenhol folyamatosan az ÁH belüli és
ÁH-n kívüli elkülönítést ? IGEN/NEM

Milyen plusz tartalmakra lesz még szükség a negyedéves
mérlegjelentés és az EUROSTAT kategóriái miatt? IGEN/NEM

Adósok
Vevők
Kölcsönök
Váltókövetelések
Egyéb köv

Új tervezet:Készülőben!

Válaszok az
átrendezési, vagy a
„kontírozási”
kormányrendeletben?

Az adósok mérlegsorban nemcsak közhatalmi követelés
tartalom volt, pl. igazságügyi követelések. Hová kerülnek
besorolásra?
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MÉRLEG TAGOLÁSA

Követelések
Új Áhsz 48. § (8)

III. Adott előlegek

1. Immateriális javakra
adott előlegek
2. Beruházásokra adott
előlegek
3. Készletekre adott
előlegek
4. Foglalkoztatottaknak
adott előlegek

Eltérés a korábbi Áhsz-től

ÁTSOROLÁS 2014-ben „+”
Immateriális javak
mérlegcsoportból
Immateriális javakra adott előlegek ÁTSOROLÁS

ÉS ÁTREN-
DEZÉS az ÉV

VÉGI
RENDEZŐ

MÉRLEGBEN
KÖVETELÉSEK
mérlegfőcsoport
Adott előlegek

Tárgyi eszközök mérlegcsoportból

Beruházásra adott előlegek

Egyéb aktív pénzügyi elszámolások
mérlegcsoport
Költségvetési aktív átfutó
elszámolásokból csak a készletekre adott
előlegek
foglalkoztatottaknak adott előlegek
Utólagos elszámolásra kiadott előlegek??

ÉRTÉKELÉS VÁLTOZÁS
•Devizás tételek átértékelése

ÁTÉRTÉKELÉS
az ÉV VÉGI
RENDEZŐ
MÉRLEGBEN

PROBLÉMA Jelenleg nincs külön
mérlegsora főkönyvi száma talán a
készletekre adott előlegek közé?!2013.06.01.
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MÉRLEG TAGOLÁSA

• Eszközök

– Befektetett eszközök

– Forgóeszközök

– Pénzeszközök

– Követelések

– Egyéb sajátos eszközoldali
elszámolások

– Aktív időbeli elhatárolások

Új Áhsz
• Decemberben megelőlegezett, de a következő

költségvetési évet terhelő december havi
illetmény,

• Utalványok, bérletek és más hasonló,
készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem
minősülő eszközök beszerzésével
kapcsolatos elszámolások a
foglalkoztatottaknak, ellátottaknak történő
kiadásáig,

• Folyósított, megelőlegezett tb és
családtámogatási ellátások
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MÉRLEG
TAGOLÁSA

• Eszközök
– Befektetett eszközök

– Forgóeszközök

– Pénzeszközök

– Követelések

– Egyéb sajátos
eszközoldali
elszámolások

– Aktív időbeli
elhatárolások

Új Áhsz
• Decemberben megelőlegezett, de a

következő költségvetési évet terhelő
december havi illetmény,

• Utalványok, bérletek és más hasonló,
készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek
nem minősülő eszközök beszerzésével
kapcsolatos elszámolások a
foglalkoztatottaknak, ellátottaknak
történő kiadásáig,

• Folyósított, megelőlegezett tb és

családtámogatási ellátások

Régi Áhsz
B/V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások
1. Költségvetési aktív függő elszámolások
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi
elszámolások

2013.06.01.
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MÉRLEG
TAGOLÁSA

Egyéb sajátos
eszközoldali
elszámolások - Új Áhsz
− Decemberben megelőlegezett,

de a következő költségvetési
évet terhelő december havi
illetmény,

− Utalványok, bérletek és más
hasonló, készpénz-helyettesítő
fizetési eszköznek nem
minősülő eszközök
beszerzésével kapcsolatos
elszámolások a kiosztásáig
kiadásáig,

− Folyósított, megelőlegezett tb
és családtámogatási ellátások

ÁTSOROLÁS 2014-ben „-”
B/V. Egyéb aktív pénzügyi
elszámolások mérlegcsoport
megszűnik
1. Költségvetési aktív függő elszám
2. Költségvetési aktív átfutó elszám
részben

Eltérés a korábbi Áhsz-től ÁTSOROLÁS
az ÉV VÉGI
RENDEZŐ

MÉRLEGBEN
Egyéb sajátos
eszközoldali
elszám. Mérleg-
főcsop-ba

Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszám
Valószínűleg idesorolandó, de nincs tételes
rendelkezés

Költségvetési aktív átfutó
elszámolások részben
készletekre adott előlegek
foglalkoztatottaknak adott
előlegek
Utólagos elszámolásra
kiadott előlegek??

ÁTSOROLÁS az
ÉV VÉGI RENDEZŐ
MÉRLEGBEN
KÖVETELÉSEK
mérlegfőcsoport
Adott előlegek

ÉRTÉKELÉS VÁLTOZÁS
•Devizás tételek átértékelése

ÁTÉRTÉKELÉS
az ÉV VÉGI
RENDEZŐ
MÉRLEGBEN2013.06.01.
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• Eszközök

– Aktív időbeli
elhatárolások

Új Áhsz
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhat
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
Halasztott ráfordítások

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
a mérleg fordulónapja előtt felmerült, elszámolt olyan
összegeket kell kimutatni, amelyek költségként, ráfordításként
csak a mérleg fordulónapját követő időszakra számolhatók el.

Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli
elhatárolása

olyan járó eredményszemléletű bevételeket kell kimutatni,
amelyek csak a mérleg fordulónapja után esedékesek, de a
mérleggel lezárt időszakra számolandók el.

Új Áhsz. 13. § (8)-(10)

Szt. szerint

Elszámolásával a bevétel nő
• Járó saját bevételek pl. bérleti díj
• Járó kamat, osztalék

Elszámolásával a költség csökken
• Előre kifizetett kiadások, mely a következő költség-

vetési évet illeti pl. következő évre előre kifizetett
bérleti díj, újság előfizetés

2013.06.01.
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MÉRLEG
TAGOLÁSA

• Eszközök

– Aktív időbeli
elhatárolások

Új Áhsz

Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli
elhatárolása
Költségek, ráfordítások aktív időbeli
elhatárolása
Halasztott ráfordítások

Halasztott ráfordítások - Szt. 33. § (1) szerinti tételek
•az ellentételezés nélküli tartozásátvállalás - a
tartozásátvállalás időszakában - a véglegesen átvállalt
és pénzügyileg nem rendezett kötelezettség rendkívüli
ráfordításként elszámolt szerződés (megállapodás)
szerinti összegének átvezetése

•Az elhatárolást az átvállalt kötelezettségnek a
szerződés (megállapodás) szerinti pénzügyi
rendezésekor, a teljesítésnek megfelelően kell a
rendkívüli ráfordításokkal szemben megszüntetni.

Új Áhsz. 13. § (8)-(10)

Szt. szerint

Elszámolásával a ráfordítás csökken

2013.06.01.
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TAGOLÁSA

• Eszközök

– Aktív időbeli
elhatárolások

Új Áhsz
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli
elhatárolása
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
Halasztott ráfordítások

Halasztott ráfordítások - Szt. 33. § (1) szerinti tételek kivételével
Beruházásokhoz kapcsolódó devizahitelek nem realizált vesztesége
Térítés nélkül, jogszabály alapján üzemeltetőnek átadott eszköz
nyilvántartási értéke
Kölcsönbe adott értékpapír árfolyamvesztesége

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása során
Ha a visszafizetendő összeg nagyobb a kapott összegnél (váltó,
kötvénykibocsátás során)
Forgatási célú értékpapírok bizományosi díja, vételi opciója

Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása
során

Névérték alatt vásárolt tartós értékpapírok nyereségjellegű külb
Diszkont értékpapír időarányos „kamata”
Különleges értékpapír ügyletek (le nem zárt határidős ügylet, swap
ügylet, fedezeti ügylet, opciós ügylet) árfolyamnyeresége

Szt. szerinti tartalomtól való eltérés nem mindig
egyértelmű Kimutatjuk-e?? – Szt. 32. §, 33. § (2)-(6)

2013.06.01.
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MÉRLEG TAGOLÁSA

• Források

– Saját tőke

– Kötelezettségek

– Egyéb sajátos forrásoldali
elszámolások

– Kincstári számlavezetéssel
kapcsolatos elszámolások
(csak Kincstár)

– Passzív időbeli elhatárolások

2013.06.01.
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MÉRLEG TAGOLÁSA

• Források

– Saját tőke

– Kötelezettségek

– Egyéb sajátos forrásoldali
elszámolások

– Kincstári számlavezetéssel
kapcsolatos elszámolások
(csak Kincstár)

– Passzív időbeli elhatárolások

Eltérés
az általános
számviteli

szabályoktól!!

Nincsenek besorolva
a kötelezettség
mérlegfőcsoportba!!

Nincs Céltartalék
mérlegfőcsoport

2013.06.01.
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Források
– Saját tőke
– Kötelezettségek
– Egyéb sajátos

forrásoldali
elszámolások

– Kincstári
számlavezetéssel
kapcsolatos
elszámolások
(csak Kincstár)

– Passzív időbeli
elhatárolások

Lilliné Fecz Ildikó 90

Szt.

D. Saját tőke
E. Céltartalékok
F. Kötelezettségek
G. Passzív időbeli
elhatárolások

Régi Áhsz
D) SAJÁT TŐKE
E) TARTALÉKOK
F) KÖTELEZETTSÉGEK

•A Saját tőke mérlegfőcso-
portba vissza kerülnek a
tartalékok

•A kötelezettségek
mérlegfőcsoportból két saját
főcsoport kiválik

•Nem lesz Passzív pénzügyi
elszámolás mérlegfőcsoport

Eltérés a korábbi
Áhsz-tőlEltérés az Szt.-től

•Nincs Céltartalék
mérlegfőcsoport
•A kötelezettségek
mérlegfőcsoportból két
új főcsoport különül el
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MÉRLEG
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Források
– Saját tőke
– Kötelezettségek
– Egyéb sajátos forrásoldali

elszámolások
– Kincstári számlavezetéssel

kapcsolatos elszámolások (csak
Kincstár)

– Passzív időbeli elhatárolások

Új Áhsz
Nemzeti vagyon induláskori értéke
Nemzeti vagyon változásai
Egyéb eszközök induláskori értéke
Felhalmozott eredmény
Eszközök értékhelyesbítésének forrása
Mérleg szerinti eredmény

2013.06.01.
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MÉRLEG
TAGOLÁSA

• Források
– Saját tőke

– Kötelezettségek

– Egyéb sajátos forrás-
oldali elszámolások

– Kincstári számla-
vezetéssel kapcsolatos
elszámolások (csak
Kincstár)

– Passzív időbeli
elhatárolások

Új Áhsz

Nemzeti vagyon induláskori értéke
Nemzeti vagyon változásai
Egyéb eszközök induláskori értéke
Felhalmozott eredmény
Eszközök értékhelyesbítésének forrása
Mérleg szerinti eredmény

Szt.

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
1. Értékhelyesbítés
értékelési tartaléka
2. Valós értékelés
értékelési tartaléka
VII. Mérleg szerinti
eredmény

Eltérés az Szt.-től

•A Saját tőke
mérlegfőcsoportban a
GT-kre vonatkozó
tőkeelemek nem
értelmezhetők

•Nem lesz valós
értékelés miatti
értékelési tartalék

2013.06.01.
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MÉRLEG
TAGOLÁSA

• Források
– Saját tőke

Új Áhsz
Nemzeti vagyon induláskori értéke
Nemzeti vagyon változásai
Egyéb eszközök induláskori értéke
Felhalmozott eredmény
Eszközök értékhelyesbítésének forrása
Mérleg szerinti eredmény

Régi Áhsz
D) SAJÁT TŐKE
I. Tartós tőke
1. Kezelésbe vett eszközök
tartós tőkéje
2. Saját tulajdonban lévő
eszközök tartós tőkéje

II. Tőkeváltozások
1. Kezelésbe vett eszközök
tőkeváltozása
2. Saját tulajdonban lévő
eszközök tőkeváltozása

III. Értékelési tartalék
1. Kezelésbe vett eszközök
értékelési tartaléka
2. Saját tulajdonban lévő
eszközök értékelési tartaléka

E) TARTALÉKOK
I. Költségvetési tartalékok
1. Költségvetési tartalék elszám
- tárgyévi költségvetési tartalék elszám
- előző év(ek) költségvetési tart elszám

2. Költségvetési pénzmaradvány
3. Költségvetési kiadási megtak
4. Költségvetési bevételi lemaradás
5. Előirányzat-maradvány

II. Vállalkozási tartalékok
1. Vállalkozási tartalék elszámolása
- tárgyévi vállalkozási tartalék
elszámolása
- előző év(ek) vállalkozási tartalék elsz

2. Vállalkozási maradvány
3. Vállalkozási kiadási megtakarítás
4. Vállalkozási bevételi lemaradás

2013.06.01.
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MÉRLEG
TAGOLÁSA

Források

– Saját tőke – Új Áhsz. 14. §
• Nemzeti vagyon induláskori

értéke

• Nemzeti vagyon változásai

• Egyéb eszközök induláskori
értéke

• Felhalmozott eredmény

• Eszközök értékhelyesbítésének
forrása

• Mérleg szerinti eredmény

jogszabály vagy az alapító szerv(ek) által az
alapításkor tartósan a tevékenység ellátáshoz
tulajdonba vagy vagyonkezelésbe adott
eszközök értéke.
Csak átalakításkor vagy jogutód nélküli
megszűnéskor változhatnak.

Alapítást követően vagyonkezelésbe vett eszkö-
zöket (+),
továbbá a tulajdonosnak – az állami vagyon esetén a

TV-ben kijelölt tulajdonosi joggyakorló szervezetnek –
ÁH belüli szervezet részére vagyonkezelésbe adott
nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök és
forgóeszközök könyv szerinti értékét (-?) kell kimutatni.

Átrendezés során??
A nemzeti vagyon A) és B)
mérlegfőcsoportjába sorolt eszközök

Átrendezés során??

A nemzeti vagyon C) + D) + E) + F) –H) – I)
- J) - K) mérlegfőcsopba sorolt eszközök

Átrendezési kormányrendelet szerint

2013.06.01.
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Források

– Saját tőke – Új Áhsz. 14.
§

• Nemzeti vagyon induláskori
értéke

• Nemzeti vagyon változásai

• Egyéb eszközök induláskori
értéke

• Felhalmozott eredmény

• Eszközök
értékhelyesbítésének forrása

• Mérleg szerinti eredmény

az előző költségvetési évek felhalmozott
eredményét kell kimutatni. A mérlegsor a

mérlegben negatív előjellel is szerepelhet.

az eredménykimutatásban ilyen címen
kimutatott összeget.

Átrendezés során?? 0?, vagy
eddig Tartalék főcsoportban lévő összeg

Átrendezés során??
0, Vagy a 2013. évi maradványok

Átrendezési kormányrendelet szerint

Átrendezési kormányrendelet szerint

az eszközök értékhelyesbítésének
forrásaként az elszámolt értékhelyesbítés
összegét kell kimutatni.

2013.06.01.
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MÉRLEG
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Források
– Kötelezett-

ségek

Új Áhsz
Költségvetési évben esedékes köt.
Költségvetési évet követően esedékes köt.

Kapott előlegek

Szt.
I. Hátrasorolt köt
II. Hosszú lejár köt
1. Hosszú lejáratra kapott
kölcsönök
2. Átváltoztatható kötvények
3. Tartozások kötvény-
kibocsátásból
4. Beruházási és fejl hitelek
5. Egyéb hosszú lejár hitelek
6. Tartós kötelezettségek
kapcsolt váll szemben
7. Tartós köt egyéb
részesedési viszonyban lévő
váll szemben
8. Egyéb hosszú lejáratú köt

Szt.
III. Rövid lejáratú
kötelezettségek
1. Rövid lejáratú kölcsönök
- ebből: az átvált kötvények
2. Rövid lejáratú hitelek
3. Vevőktől kapott előlegek
4. Köt áruszállításból és szolgál-
tatásból (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
9. Kötelezettségek ért kül
10. Származékos ügyletek
negatív értékelési különbözete

Teljes eltérés az Szt.-től
•Megszűnteti a hosszú és
rövid lejáratú tagolást,
• megszűnteti az eddigi
kötelezettség kategóriákat

2013.06.01.
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TAGOLÁSA

Források
– Kötelezettségek

Új Áhsz

Költségvetési évben esedékes köt.
Költségvetési évet követően esedékes köt.

Kapott előlegek

Régi Áhsz
II. Rövid lejáratú
kötelezettségek
1. Rövid lejár kapott kölcsönök
2. Rövid lejáratú hitelek
3. Rövid lejáratú tartozások
kötvénykibocsátásból
4. Kötelezettségek áruszállí-
tásból és szolgáltatásból
5. Egyéb rövid lejáratú köt
III. Egyéb passzív pü elszám
1. Költségvetési passzív függő
elszámolások
2. Költségvetési passzív átfutó
elszámolások
3. Költségvetési passzív
kiegyenlítő elszámolások
4. Költségvetésen kívüli
passzív pénzügyi elszám

Régi Áhsz
I. Hosszú lejáratú
kötelezettségek
1. Hosszú lejáratra kapott
kölcsönök
2. Tartozások fejlesztési
célú kötvénykibocsátásból
3. Tartozások működési
célú kötvénykibocsátásból
4. Beruházási és fejl hitelek
5. Működési célú hosszú
lejáratú hitelek
6. Pénzügyi lízing miatti köt
7. Egyéb hosszú lejáratú
kötelezettségek

- hosszú lejáratú szállítói
tartozások

Teljes eltérés az Áhsz.-től
•Megszűnteti a hosszú és rövid
lejáratú tagolást,
• az eddigi kötelezettség
kategóriákat
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MÉRLEG
TAGOLÁSA

• Források

– Kötelezettségek

Új Áhsz 1. § 9. - Végleges kötelezett-
ségvállalás, más fizetési kötelezettség:
•jogszabályból, jogerős bírói ítéletből vagy
hatósági határozatból,

•szerződésből – ide értve az átvállalt
kötelezettségeket is – jogszerűen eredő elismert
tartozás,

amely kifizetésének feltételeit a másik fél már
teljesítette, ilyennek minősül különösen
• a számfejtett személyi juttatás,
• a teljesítésigazolással ellátott számlázott

termékértékesítésért vagy szolgáltatásnyújtásért
fizetendő ellenérték,

• a felvett hitelek, kölcsönök, kapott
visszatérítendő támogatások, kölcsönök

visszafizetendő összege és annak kamatai.

Új Áhsz 14. § (8) - kötelezettségek között
• az egységes rovatrend szerinti rovatokhoz kapcsolódóan vezetett

nyilvántartási számlákon nyilvántartott végleges
kötelezettségvállalásokat, más fizetési kötelezettségeket kell
kimutatni mindaddig, amíg azokat pénzügyileg ki nem egyenlítették, el
nem engedték vagy egyéb módon nem rendezték.
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MÉRLEG TAGOLÁSA

• Források

– Kötelezettségek

Új Áhsz

Költségvetési évben
esedékes köt.
Költségvetési évet
követően esedékes köt.
Kapott előlegek

Belső bontása!!

Személyi juttatásokra
Járulékokra és szochó-ra
Dologi kiadásokra
Ellátottak pénzbeli juttatásaira
Egyéb működési célú kiadásokra
Beruházásokra
Felújításokra
Egyéb felhalmozási célú kiadásokra
Finanszírozási kiadásokra

2013.06.01.
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Kötelezettségek
• Költségvetési

évben es köt.

• Költségvetési évet
követően es köt.

Új Áhsz 43. § (7)-(10)

költségvetési évben esedékes köttvállként, más
fizetési köt-ként kell nyilvántartani
• amelyek teljesítésének határnapja vagy a

teljesítésére rendelkezésre álló határidő kezdő napja
a kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség
nyilvántartásba vételének vagy következő évben a
nyitást követően ( az 54. § g) pontja szerinti)
átsorolásának évére esik.

Az Ávr. 46. § (2)–(4) szerinti kötelezettségvállalások összegét
• – a teljesítés határnapjára, határidejére tekintettel –
• meg kell osztani költségvetési évben esedékes és költségvetési évet

követően esedékes tagolás szerint.

Az Ávr. 46. § (1) bekezdése szerinti kötelezettség-
vállalásokat teljes összegükben költségvetési évben
esedékesnek minősülnek

Eltérés a korábbi Áhsz-től

Ávr. 46. § (1) A költségvetési szerv és a fejezeti kezelésű előirányzat
költségvetési évi kiadási előirányzatai terhére abban az esetben vállalható
kötelezettség, ha az abból származó valamennyi kifizetés a költségvetési
évet követő év június 30-áig megtörténik.

2013.06.01.
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MÉRLEG
TAGOLÁSA

Kötelezettségek
• Költségvetési évben

esedékes köt.

• Költségvetési évet
követően esedékes köt.

Új Áhsz 43. § (7)-(10)
költségvetési évben esedékes
kötelezettségvállalásként, más fizetési
kötelezettségként kell nyilvántartani

Az Ávr. 46. § (2)–(4) szerinti
kötelezettségvállalások összegét
• – a teljesítés határnapjára, határidejére tekintettel –
• meg kell osztani költségvetési évben esedékes és

költségvetési évet követően esedékes tagolás szerint.

Eltérés a korábbi Áhsz-től

Ávr. 46. § (2)
A költségvetési szerv és a fejezeti kezelésű előirányzat előir terhére
• határozatlan idejű vagy
• a költségvetési évet követő év június 30-át követő időpontra is

fizetési kötelezettséget tartalmazó határozott idejű fizetési
kötelezettség esetén
a) a december 31-éig esedékes fizetési köt mértékéig a költségvetési év,
b) a december 31-ét követően esedékes fizetési köt az esedékesség

szerinti év

kiadási előirányzatai terhére vállalható kötelezettség.

A költségvetési évet
követően esedékes
kötelezettségvállalásokat,
más fizetési kötelezett-
ségeket évek szerint is
kell tagolni

2013.06.01.
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MÉRLEG
TAGOLÁSA

Kötelezettségek
• Költségvetési

évben esedékes
kötelezettség

• Költségvetési évet
követően esedékes
kötelezettség

Új Áhsz 43. § (7)-(11)
költségvetési évben esedékes kötvállalásként, más
fizetési köt-ként kell nyilvántartani
• amelyek teljesítésének határnapja vagy a teljesítésére

rendelkezésre álló határidő kezdő napja a
kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség
nyilvántartásba vételének vagy következő évben a nyitást
követően ( az 54. § g) pontja szerinti) átsorolásának
évére esik.

Eltérés a korábbi Áhsz-től

Az Szt. szerinti biztos (jövőbeni) kötelezettségeket
a kötelezettségvállalások, más fizetési
kötelezettségek nyilvántartási számláin kell
nyilvántartani.

A váltóval kiegyenlített követeléseket, végleges
kötelezettségvállalásokat, más fizetési
kötelezettségeket a váltó beváltásáig az eredeti
követeléssel, kötelezettségvállalással, más fizetési
kötelezettséggel megegyező nyilvántartási
számlán kell nyilvántartani.

2013.06.01.
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MÉRLEG TAGOLÁSA

Kötelezettségek

• Költségvetési
évben esedékes
kötelezettség

• Költségvetési
évet
követően
esedékes
kötelezettség

Eltérés a korábbi Áhsz-től

ÁTSOROLÁS
ÉS

ÁTRENDEZÉS
Esedékesség és
új tagolási rend

szerint az
ÉV VÉGI

RENDEZŐ
MÉRLEGBEN

KÖTELEZETT-
SÉG mérlegfő-
csoport

ÁTRENDEZÉS 2014-ben
KÖTELEZETTSÉG
mérlegfőcsoportból
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek
II. Rövid lejáratú kötelezettségek
• tagolása
• kiemelt előirányzathoz való

kapcsolódás szerint
• Esedékesség szerint

ÉRTÉKELÉS VÁLTOZÁS
•Devizás tételek átértékelése

ÁTÉRTÉKELÉS
az ÉV VÉGI
RENDEZŐ
MÉRLEGBEN

Tartalmi változás
Személyi juttatásokkal kapcsolatos
kötelezettségek felvétele

FELVÉTELÜK
az

ÉV VÉGI
RENDEZŐ

MÉRLEGBE

2013.06.01.
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MÉRLEG TAGOLÁSA

Kötelezettségek

Új Áhsz

Költségvetési évben
esedékes kötelezettség
Költségvetési évet
követően esedékes
kötelezettség

Meg kell szűntetni a jelenlegi kötelezettség tagolást?
IGEN/NEM

FELMERÜLŐ KÉRDÉSEK

Kell biztosítani folyamatosan az esedékesség szerinti
elkülönítést vagy csak időszakosan? IGEN/NEM

Kell biztosítani mindenhol folyamatosan az ÁH belüli és
ÁH-n kívüli elkülönítést ? IGEN/NEM

Milyen plusz tartalmakra lesz még szükség a negyed-
éves mérlegjelentés és az EUROSTAT kategóriái miatt?
IGEN/NEM

• Hitelek
• Kötvénykibocsátások
• Kapott kölcsönök
• Szállítók
• Váltókötelezettségek
• Egyéb köt

Új tervezet:Készülőben!

Válaszok az
átrendezési, vagy a
„kontírozási”
kormányrendeletben!?

A Gst. szerinti adósságelem tartalmak miatt szükséges
a jelenlegi kötelezettség kategóriákat és azok hosszú
rövid lejjáratú bontását is biztosítani? IGEN/NEM

2013.06.01.
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MÉRLEG
TAGOLÁSA

Kötelezettségek

• Kapott előlegek
• Új Áhsz 48. § (10)

Eltérés a korábbi Áhsz-től

ÁTSOROLÁS
ÉS

ÁTRENDEZÉS
Esedékesség és
új tagolási rend

szerint az
ÉV VÉGI

RENDEZŐ
MÉRLEGBEN

KÖTELEZETTSÉ
G mérlegfőcsoport
Kapott előlegek

ÁTRENDEZÉS 2014-ben
KÖTELEZETTSÉG mérlegfőcsoportból

III. Egyéb passzív pénzügyi elsz
2. Költségvetési passzív átfutó elsz
Részben „kapott előleg és a utólagos
elszámolásra átvett pénzeszközök”
• Bontás kiemelt előirányzathoz való

kapcsolódás szerint
• Esedékesség szerint

ÁTSOROLÁS 2014-ben „-”
KÖTELEZETTSÉG mérlegfőcsoportból
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

1. Költségvetési passzív függő elszám
2. Költségvetési passzív átfutó elszám

részben a „kapott előlegek és
utólagos elszámolásra átvett
pénzeszközök” kivételével

4. Költségvetésen kívüli passzív pü elsz

ÁTSOROLÁS
ÉV VÉGI

RENDEZŐ
MÉRLEGBEN
EGYÉB SAJÁ-
TOS FORRÁS-
OLDALI ELSZ

mérfőcsopba

Tartalma
− a termékértékesítés vagy

szolgáltatásnyújtás során a
vevőktől kapott előlegek

− utólagos elszámolásra átvett
pénzeszközök

2013.06.01.
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MÉRLEG TAGOLÁSA

• Források
– Saját tőke

– Kötelezettségek

– Egyéb sajátos forrásoldali
elszámolások

– Kincstári számlavezetéssel
kapcsolatos elszámolások

– Passzív időbeli elhatárolások

Új Áhsz
Költségvetéssel kapcsolatos
sajátos elszámolások

•önkormányzatnak a költségvetési évet
követő évre központi támogatások
terhére a tárgyév december hónapban
előre leutalt támogatás összege,

• tb pénzügyi alapjainál a nem tb
pénzügyi alapjai forrásaiból
finanszírozott ellátások kifizetései és
megtérülései, az azok kifizetésével
kapcsolatos megelőlegezések,

•korengedményes nyugdíjazásról szóló
181/1996. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. §
(2) bekezdése alapján a munkáltató
által a Ny Alapnak megfizetett
hozzájárulás a nyugdíj-folyósítás
évéig.

Idegen pénzeszközökkel
kapcsolatos elszámolások

2013.06.01.
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MÉRLEG
TAGOLÁSA

Források

– Egyéb sajátos
forrásoldali
elszámolások

Eltérés a korábbi Áhsz-től

ÁTRENDEZÉS
ÉV VÉGI

RENDEZŐ
MÉRLEGBEN

KÖTELEZETTSÉG
mérlegfőcsoport
Kapott előlegek

ÁTRENDEZÉS 2014-ben „-”
III. Egyéb passzív pénzügyi
elszámolások mérlegcsoportjából
2. Költségvetési passzív átfutó
elszámolások
Részben „kapott előleg és utólagos
elszámolásra átvett pénzeszközök”

ÁTSOROLÁS
ÉV VÉGI

RENDEZŐ
MÉRLEGBEN

EGYÉB SAJÁ-
TOS FORRÁS-
OLDALI ELSZÁ-
MOLÁSOK
mérlfőcsoportba

ÉRTÉKELÉS VÁLTOZÁS
•Devizás tételek átértékelése

ÁTÉRTÉKELÉS
az ÉV VÉGI
RENDEZŐ

MÉRLEGBEN

Figyelem!

Költségvetési passzív függő
elszámolásokból
„adóbeszedési függő bevételek”
rész
Költségvetési passzív kiegyenlítő
elszámolások
Átkerül eszköz oldalra a
Pénzeszközök mérlegfőcsoport
értékét csökkenti

ÁTSOROLÁS 2014-ben „+”
KÖTELEZETTSÉG mérlegfőcsoport
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások
mérlegcsoportjából
1. Költségvetési passzív függő elszámolások

Részben adóbeszedési függő bevételek
kivételével

2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások
részben „kapott előlegek és utólagos
elszámolásra átvett pénzeszközök”
kivételével

4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elsz

2013.06.01.
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MÉRLEG TAGOLÁSA

• Források
– Saját tőke

– Kötelezettségek

– Egyéb sajátos forrásoldali
elszámolások

– Kincstári
számlavezetéssel
kapcsolatos
elszámolások (csak
Kincstár)

– Passzív időbeli
elhatárolások

Új Áhsz
kizárólag a Kincstár, a számla-
vezetési tevékenységével
kapcsolatos sajátos ügyfélelszá-
molásokat mutathatja ki

Eddig 240/2003. Korm. Rendelet
Könyvviteli mérlege tartalmazta,
kvázi költségvetésen kívüli passzív
pénzügyi elszámolásként.

Ez kerül átvezetésre az új
mérlegfőcsoportba!!

2013.06.01.
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MÉRLEG TAGOLÁSA

• Források
– Saját tőke

– Kötelezettségek

– Egyéb sajátos forrásoldali
elszámolások

– Kincstári számlavezetéssel
kapcsolatos elszámolások
(csak Kincstár)

– Passzív időbeli
elhatárolások

Új Áhsz
Eredményszemléletű
bevételek
passzív időbeli elhatárolása
Költségek, ráfordítások
passzív időbeli elhatárolása
Halasztott
eredményszemléletű
bevételek

2013.06.01.
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• Források
– Passzív időbeli

elhatárolások

Új Áhsz

Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhat
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
Halasztott eredményszemléletű bevételek

Szt. szerint

Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elh
a mérleg fordulónapja előtt befolyt bevételeket kell kimutatni,
amelyek a mérlegfordnapja utáni időszak bevételét képezik.
Itt kell kimutatni az Szt. 44. § (2) bekezdése szerinti
támogatásokat is

Elszámolásával a bevétel csökken
• Kiszámlázott, de következő évet illető saját bevételek pl.

bérleti díj
• fizetendő kamat

Költségek (a ráfordítások) ellentételezésére - visszafizetési
kötelezettség nélkül - kapott, pénzügyileg rendezett, egyéb
bevételként elszámolt támogatás összegéből az üzleti évben
költséggel, ráfordítással nem ellentételezett összeget.
Az elhatárolást a költségek, ráfordítások tényleges
felmerülésekor, illetve a támogatási szerződésben,
megállapodásban foglaltak teljesülésekor kell megszüntetni.

+Egyéb működési célú tám bevételei ÁH belülről (B16. rovat)
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63. rovat)

2013.06.01.
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• Források
– Passzív időbeli

elhatárolások

Új Áhsz

Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elh
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
Halasztott eredményszemléletű bevételek

Szt. szerint

Költségek, ráfordítások passzív időbeli
elhatárolása

a mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelő olyan
költségeket, ráfordításokat kell kimutatni, amelyek
csak a mérleg fordulónapja utáni időszakban

merülnek fel, kerülnek számlázásra.

Elszámolásával a költség, ráfordítás nő
•Fizetendő kamatok,
•tárgyidőszakot terhelő, de pénzügyileg később
rendezendő költségek ráfordítások

Halasztott bevételek
- Szt. 45. § (1)-(2) szerinti tételek

Elszámolásával a bevétel csökken

2013.06.01.
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MÉRLEG
TAGOLÁSA

• Források
– Passzív időbeli

elhatárolások

Új Áhsz

Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhat
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
Halasztott eredményszemléletű bevételek

Szt. szerint

Halasztott bevételek - Szt. 45. § (1)-(2) tételek
•Az Szt. 45. § (1) bekezdés a) pontja szerinti
fejlesztési célra kapott támogatáson a felhalmozási
célú támogatások eredményszemléletű bevételeit
kell érteni.

A bevételként elszámolt
a) fejlesztési célra - visszafizetési kötelezettség nélkül - kapott, pénzügyileg

rendezett támogatás véglegesen átvett pénzeszköz összegét,
b) elengedett, által átvállalt kötelezettség összegét, amennyiben az a

kötelezettség terhére beszerzett eszközökhöz kapcsolódik (legfeljebb a
kapcsolódó eszközök nyilvántartás szerinti értékében),

c) térítés nélkül (visszaadási kötelezettség nélkül) átvett eszközök,
ajándékként, a hagyatékként kapott, a többletként fellelt eszközök
piaci - illetve jogszabály eltérő rendelkezése esetén a jogszabály szerinti -
értéke.

2013.06.01.
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MÉRLEG
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• Források
– Passzív időbeli

elhatárolások

Új Áhsz

Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elh
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
Halasztott eredményszemléletű bevételek

Szt. szerint

A támogatásonként, a véglegesen átvett pénzeszközönként, a térítés
nélkül átvett eszközönként kimutatott halasztott bevételt a fejlesztés
során megvalósított eszköz, az elengedett, valamint a harmadik
személy által átvállalt kötelezettséghez kapcsolódó eszköz, illetve a
térítés nélkül átvett eszköz (ideértve az ajándékként, a hagyatékként
kapott, a többletként fellelt eszközöket is)

•Az Szt. 47-51. § szerint meghatározott bekerülési értékének, illetve
bekerülési értéke arányos részének költségkénti, illetve
ráfordításkénti elszámolásakor kell megszüntetni.
• Meg kell szüntetni a fejlesztési támogatás miatt kimutatott
halasztott bevételt a támogatás visszafizetésekor is.

Halasztott bevételek - Szt. 45. § (1)-(2) tételek
•Az Szt. 45. § (1) a) szerinti fejlesztési célra kapott
támogatáson a felhalmozási célú támogatások
eredményszemléletű bevételeit kell érteni.

2013.06.01.
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MÉRLEG
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• Források
– Passzív időbeli

elhatárolások

Új Áhsz

Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elh
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
Halasztott eredményszemléletű bevételek

Szt. szerinti tartalomtól való eltérés nem mindig
egyértelmű Kimutatjuk-e?? – Szt. 44. § (3), 45. § (5)-(6)

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
során

Névérték felett vásárolt értékpapírok veszteségjellegű
különbözete
Mérlegkészítésig megismert kártérítési igény,
késedelmi pótlék, bírósági költség
Tárgyévre járó jutalmak, prémiumok és azok közterhei
Különleges értékpapír ügyletek (le nem zárt határidős
ügylet, swap ügylet, fedezeti ügylet, opciós ügylet)
árfolyamvesztesége

Halasztott bevételek - Szt. 33. § (1) tételek kivételével
Tartós használati jog átengedése
Kölcsönbe adott értékpapír árfolyamnyeresége

2013.06.01.
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ÉRTÉKELÉS VÁLTOZÁSOK
• Jellemzői

– Az Sz., illetve a korábbi Áhsz. értékelési
előírásainak jelentős átalakítása,
leegyszerűsítése, ott is ahol azt ÁH sajátosság
nem indokolja

• Le nem vonható áfa kezelése, stb.

• Bekerülési tartalmak költségvetési számvitelben
keletkezett értékekhez (rovatrendhez) való
kötése

• Leegyszerűsített devizás értékelés
– Szisztematikusan sérül a B° elszámolás elve

– Bevezeti az écs, értékvesztés eredményágon
való bemutatását, de nem tartozik hozzá a
meglévő vagyon átértékelése így torz
eredmények keletkeztet
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Így a vállalkozói
körrel, ha állami
feladatot lát el a
mérleg és ered-
ménykimutatás
tartalmak még
kevésbé lesznek
összehasonlíthatók

2013.06.01.



ÉRTÉKELÉS VÁLTOZÁSOK

vételár, eladási ár - Új Áhsz. 1. § 7. pont
• a termékek, szolgáltatások beszerzése, értékesítése után

fizetett, kapott, árkiegészítéssel és felárral – ide értve az
utólag felszámított felárat és a vételi, eladási árat növelő
más korrekciókat is – növelt,

• engedményekkel csökkentett,

• általános forgalmi adót nem tartalmazó ellenérték,

• termék esetén ide értve a számlában foglalt szolgáltatások
– így különösen szállítás, rakodás, üzembe helyezés –,
valamint a biztonságos üzemeltetéshez, rendeltetésszerű
használathoz szükséges – és a beszerzéssel egy időben
vagy annak üzembe helyezéséig beszerzett – tartozékok,
tartalék alkatrészek értékét is,

• hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír esetén ide
nem értve az Szt. 50. § (3) bekezdése szerinti vételárban
lévő felhalmozott kamatot,
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BEKERÜLÉSI
ÉRTÉK

Szt. 47. § (1)-(4),
(7)-(8),
Szt. 48.
Nem alkalmazandó

Eltérő fogalom:
a bekerülési

értékre











2013.06.01.



ÉRTÉKELÉS VÁLTOZÁSOK

Vételár - Új Áhsz. 1. § 7. pont + 16. § (1), (3)-(4)
• (1) A vásárolt immateriális javak bekerülési értéke az

egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése,
létesítése rovathoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási
számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más
fizetési kötelezettségként nyilvántartott vételára.

• (3) A vásárolt és saját előállítású tárgyi eszközök
bekerülési értéke az üzembe helyezésig,
rendeltetésszerű használatba vételig a pénzügyi
számvitelben a beruházások között elszámolt összeg.

• (4) A tárgyi eszközök értékét növeli az azokhoz
kapcsolódóan a pénzügyi számvitelben elszámolt
befejezett felújítás értéke.
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BEKERÜLÉSI
ÉRTÉK

Szt. 47. § (1)-(4),
(7)-(8),
Szt. 48.
Nem alkalmazandó

Eltérő fogalom:
a bekerülési

értékre

2013.06.01.



ÉRTÉKELÉS VÁLTOZÁSOK

Eltérések – NINCS tartalmában?
– az eszköz beszerzéséhez szorosan kapcsolódó

» közvetítői tevékenység ellenértéke, díjai

» a bizományi díj, a beszerzéshez kapcsolódó adók,
adójellegű tételek, vámterhek, illetékek,

» általános forgalmi adót nem tartalmazó
ellenérték, akkor sem ha teljes mértékben le nem
vonható az áfa

» jogszabályon alapuló és egyéb hatósági igazgatási,
szolgáltatási díj,

» Vásárolt vételi opció díja
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BEKERÜLÉSI
ÉRTÉK

Szt. 47. § (2)-(3)
Nem
alkalmazandó

Vételár,
eladási ár
fogalomból
következő
eltérések
Új Áhsz. 1. § 7.



Ellentmondás: új Áhsz. 16. § (3)-(4)
(3) A vásárolt és saját előállítású tárgyi eszközök bekerülési értéke az
üzembe helyezésig, rendeltetésszerű használatba vételig a pénzügyi
számvitelben a beruházások között, illetve a felújítások között elszámolt
összeg. ELSZÁMOLHATÓK ezek a tételek felhalmozási kiadásként?

2013.06.01.

EU-s támogatás
elszámolható
költségszerkezet?



ÉRTÉKELÉS VÁLTOZÁSOK

Eltérések – NINCS tartalmában
• b) a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó - az eszköz

üzembe helyezéséig terjedő időszakra elszámolt
(időszakot terhelő) - biztosítási díj;

• c) a beruházáshoz, a vagyoni értékű joghoz közvetlenül
kapcsolódó - devizaszámlán meglévő devizakészlettel
nem fedezett - devizakötelezettségnek az eszköz
üzembe helyezéséig terjedő időszakra elszámolt
árfolyamkülönbözete, függetlenül attól, hogy az
árfolyamnyereség vagy árfolyamveszteség;
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BEKERÜLÉSI
ÉRTÉK

Szt. 47. § (4)
Nem alkalmazandó

Vételár,
eladási ár
fogalomból
következő
eltérések

Új Áhsz. 1. § 7.



Az új Áhsz. 15. melléklet K6. Beruházások, K7. Felújítások kiemelt
előirányzat szöveges magyarázata ilyen jellegű kiegészítést nem
tartalmaz!

2013.06.01.



ÉRTÉKELÉS VÁLTOZÁSOK
Eltérések – NINCS tartalmában

• d) a beruházás tervezés, a beruházás előkészítés, a
beruházás lebonyolítás, az új technológia elsajátítás (a
betanítás) díjai, közvetlen költségei;

• e) földgáz, villamos energia, ivóvíz beszerzése esetén a
földgáz egyetemes szolgáltató, a földgázkereskedő, a
villamosenergia egyetemes szolgáltató, a villamosenergia-
kereskedő, az ivóvíz-szolgáltató által a földgáz, a villamos
energia, az ivóvíz végfelhasználónak (fogyasztónak) történő
értékesítésről kiállított számlában szereplő, külön jogszabály
szerint kötelezően felszámított díjak, tételek.
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BEKERÜLÉSI
ÉRTÉK

Szt. 47. § (4)
Nem
alkalmazandó

Vételár,
eladási ár
fogalomból
következő
eltérések

Új Áhsz. 1. § 7.



Az új Áhsz. 15. melléklet K3. Dologi kiadások kiemelt előirányzat
szöveges magyarázata ilyen jellegű kiegészítést nem tartalmaz!

Az új Áhsz. 15. melléklet K6. Beruházások, K7. Felújítások kiemelt
előirányzat szöveges magyarázata ilyen jellegű kiegészítést nem
tartalmaz!

2013.06.01.

EU-s támogatás
elszámolható
költségszerkezet?



ÉRTÉKELÉS VÁLTOZÁSOK

Eltérések – NINCS tartalmában
• A tárgyi eszköz biztonságos üzemeltetéséhez,

rendeltetésszerű használatához szükséges - és a tárgyi
eszköz beszerzésével egy időben vagy annak üzembe
helyezéséig beszerzett - tartozékok, tartalék
alkatrészek beszerzési értéke - függetlenül attól, hogy
az a tárgyi eszköz számlázott értékében vagy külön
számlában jelenik meg - a tárgyi eszköz bekerülési
(beszerzési) értéke részének tekintendő.
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BEKERÜLÉSI
ÉRTÉK

Szt. 47. § (7)
Nem
alkalmazandó

Vételár,
eladási ár
fogalomból
következő
eltérések

Új Áhsz. 1. § 7.



Kérdés:
ezek szerint külön eszközként aktiválandó lesz??

2013.06.01.



ÉRTÉKELÉS VÁLTOZÁSOK

Eltérések – NINCS tartalmában
• A bekerülési (beszerzési) értéket csökkenti

– a próbaüzemeltetés során előállított, raktárra vett,
értékesített termék, teljesített szolgáltatás előállítási
költsége,

– ennek hiányában az állományba vételkori piaci értéke,

– illetve a még várhatóan felmerülő költségekkel csökkentett
eladási ára, várható eladási ára, legfeljebb a
próbaüzemeltetés - bekerülési (beszerzési) értékként
figyelembe vett - költségéig,

– valamint a bekerülési (beszerzési) értékben elszámolt
kamat összegét csökkenti a beruházásra adott előleg után,

– annak elszámolásáig, a beruházásra elkülönített
pénzeszköz után, annak felhasználásáig kapott kamat
összege.
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BEKERÜLÉSI
ÉRTÉK

Szt. 47. § (8)
Nem alkalmazandó

Vételár,
eladási ár
fogalomból
következő
eltérések

Új Áhsz. 1. § 7.



Az új Áhsz. 15. melléklet K6. Beruházások, K7. Felújítások kiemelt előirányzat
szöveges magyarázata ilyen jellegű kiegészítést nem tartalmaz!2013.06.01.



ÉRTÉKELÉS VÁLTOZÁSOK

Eltérések – NINCS tartalmában
• A bekerülési (beszerzési) értékét nem növeli?

– A meglevő tárgyi eszköz bővítésével, rendeltetésének
megváltoztatásával, átalakításával, élettartamának
növelésével összefüggő munka,

– A beruházás, felújításhoz kapcsolódó bérmunkadíj
ellenértékének figyelembe vétele

– A korább a tárgyi eszköz használatáért fizetett könyvekben
lévő bérleti jogként kimutatott összeg, ha későbbi azt
megvásárolják
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BEKERÜLÉSI
ÉRTÉK

Szt. 48. §
Nem
alkalmazandó

Vételár,
eladási ár
fogalomból
következő
eltérések

Új Áhsz. 1. § 7.



Az új Áhsz. 15. melléklet K6. Beruházások, K7. Felújítások
kiemelt előirányzat szöveges magyarázata ilyen jellegű
kiegészítést nem tartalmaz!

2013.06.01.



ÉRTÉKELÉS VÁLTOZÁSOK

Eltérések – NINCS tartalmában
• A bekerülési (beszerzési) érték módosítása,

meghatározása

– Importbeszerzés során szállítási és rakodási díj figyelembe
vétele

– Ha valutapénztárból történik a kiegyenlítés a forintosítás

– Ha barterügylet során történik a beszerzés

– Saját kiskereskedelmi egységbe kiszállított termék
esetében a forgalmi érték után fizetendő adó, jjárulék,
termékdíj
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BEKERÜLÉSI
ÉRTÉK

Szt. 48. §
50. § (5)
Nem
alkalmazandó

Vételár,
eladási ár
fogalomból
következő
eltérések

Új Áhsz. 1. § 7.



Az új Áhsz. 15. melléklet K3. Dologi kiadások, K6. Beruházások,
K7. Felújítások kiemelt előirányzat szöveges magyarázata ilyen
jellegű kiegészítést nem tartalmaz!

2013.06.01.



ÉRTÉKELÉS VÁLTOZÁSOK

Eltérések

• Csak Szt. szerinti tartalom térítés nélküli
átvett eszközökre  piaci érték

• Vagyonkezelésbe adásnál
– Nincs átértékelés???

– Az átadó az átadáskor az eszköz bruttó értékét és
elszámolt értékcsökkenését, értékvesztését,
értékhelyesbítését a koncesszióba, vagyonkezelésbe
adott eszközök közé köteles átvezetni.

– vagyonkezelésbe vett eszközök bekerülési értéke a
vagyonkezelésbe adónál kimutatott bruttó érték, + az
átadásig esetleg elszámolt értékcsökkenést, értékvesztést
a vagyonkezelésbe vevőnek nyilvántartásba kell vennie
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BEKERÜLÉSI
ÉRTÉK
SAJÁTOS JOG-
VISZONYOKBAN

Szt. 49. § (3)-(7)
Szt. (1)-(4), (6)

Nem
alkalmazandó

Szt. 50. § (5)



Változatlan az
értékelés követelés
fejében átvétel, csere
esetében

Új Áhsz. 1. § 4.
Új Áhsz. 11. § (11)
Új Áhsz. 15. § (2)

2013.06.01.



ÉRTÉKELÉS VÁLTOZÁSOK

• Eltérések a korábbi szabályoktól
– Kisértékű tárgyi eszközök, immateriális javak

értékhatára 200 eFt

– Maradványérték meghatározása kötelező a 25 mFt
feletti eszközöknél

– terv szerinti értékcsökkenés a társasági adóról és az
osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény Tao)
2. melléklete szerint – lineáris kulcsok

– Ha écs megállapításakor figyelembe vett
körülményekben változás áll be újra kell gondolni a
terv szerinti écs mértékét – ellentmond a kötelező
kulcsok alkalmazásának

– Elszámolt terv szerinti écs – költség (56.  83.
számla)
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TERV
SZERINTI
ÉCS

Szt. 52. § (1)-(2),
(5)-(7)
Alkalmazandó

Új Áhsz. 1. § 4.
17. § (1)-(4)

Amire nincs
Tao kulcs
nincs
rendelkezés
jelenleg??

2013.06.01.



ÉRTÉKELÉS VÁLTOZÁSOK

• Átmeneti rendelkezés – új Áhsz. 56. § (2)
– Eltérő döntés hiányában e rendelet

hatálybalépése nem érinti a 2014. január 1-ét
megelőzően üzembe helyezett, használatba
vett eszközök

– korábban megállapított terv szerinti
értékcsökkenési leírási kulcsát, korábban
elszámolt terv szerint értékcsökkenését, és a
hátralévő időszakban még elszámolandó terv
szerinti értékcsökkenés elszámolásának
szabályait,

– azonban saját döntés alapján a számviteli
politikában az új Áhsz. szabályai kiterjeszthetők
ezen eszközökre is.Lilliné Fecz Ildikó 128

TERV SZERINTI ÉCS

Szt. 52. § (1)-
(2), (5)-(7)
Alkalmazandó

Új Áhsz. 1. § 4.
17. § (1)-(4)

2013.06.01.



ÉRTÉKELÉS VÁLTOZÁSOK

• Eltérések a korábbi szabályoktól

– Terv szerinti értékcsökkenés Tao. 2.
melléklete

– Épületek
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Szt. 52. § (1)-(2),
(5)-(7)
Alkalmazandó

Új Áhsz. 1. § 4.
17. § (1)-(4)

1. Hosszú élettartamú szerkezetből 2,0%

2. Közepes élettartamú szerkezetből 3,0%

3. Rövid élettartamú szerkezetből 6,0%

TERV SZERINTI ÉCS

2013.06.01.



ÉRTÉKELÉS VÁLTOZÁSOK

• Eltérések a korábbi szabályoktól

– Terv szerinti értékcsökkenés Tao. 2.
melléklete

– Építmények (csak kiemelés a lista
hosszabb)
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Szt. 52. § (1)-(2),
(5)-(7)
Alkalmazandó

Új Áhsz. 1. § 4.
17. § (1)-(4)

Ipari építmény 2,0 %

Mezőgazdasági építmény 3,0%

ebből: önálló támrendszer 15,0%

Melioráció 10,0%

Vízi építmény 2,0%

Híd 4,0%

Alagút és földalatti építmény 1,0%

Idegen (bérelt) ingatlanon végzett beruházás 6,0%

Minden egyéb építmény 2,0%

Ültetvény (fajtánként) 4-15%

TERV SZERINTI ÉCS

2013.06.01.



ÉRTÉKELÉS VÁLTOZÁSOK

• Eltérések a korábbi szabályoktól
– Terv szerinti értékcsökkenés Tao. 2. melléklete

– Gépek, berendezések, felszerelések (csak
kiemelés a lista hosszabb, vtsz.számokkal)
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Szt. 52. § (1)-
(2), (5)-(7)
Alkalmazandó

Új Áhsz. 1. § 4.
17. § (1)-(4)

számítástechnikai gépek, berendezések, általUK
vezéreltek gépek

33,0 %

gép, berendezés vagy laboratóriumi készülék (ha
anyagok hőmérséklet-változást idézi elő: desztilláló,
sterilizáló,, lég- vákuumszivattyú, hűtő- vagy
fagyasztókészülék, kivéve légkondicionáló, stb)

víz, vagy szennyezőanyag szűrő berendezések,
hulladékmegsemmisítő, -feldolgozó, -hatástalanító és -
hasznosító berendezések

irodai gépek, nyomtatók

orvosi gyógyászati laboratóriumi eszközök

járművek 20,0%

egyéb tárgyi eszköz 14,5%

TERV SZERINTI
ÉCS

2013.06.01.



ÉRTÉKELÉS VÁLTOZÁSOK

• Eltérések a korábbi szabályoktól

– TERVEN FELÜLI ÉRTÉKCSÖKKENÉS
• Nincs piaci értékváltozás miatti terven felüli

értékcsökkenési leírás

• elszámolása: Egyéb (eredményszemléletű) ráfordítás

• Részesedés, értékpapír, pénz pénzügyi ráfordítás

• Kiegészítő mellékletben nem kell indokolni

– TERVEN FELÜLI ÉRTÉKCSÖKKENÉS
VISSZAÍRÁSA

• elszámolása: Egyéb (eredményszemléletű) bevétel

• Részesedés, értékpapír, pénz pénzügyi bevétel
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TERVEN FELÜLI
ÉCS
és annak
VISSZAÍRÁSA

Szt. 53. § (1) b)-c)
(2)-(6)
Szt. 58. § (2)-(3)
Alkalmazandó
Új Áhsz. 17. § (5) lévő
eltéréssel

Szt. 57. § (2)
Alkalmazandó
Új Áhsz. 19. § (1)
lévő eltéréssel

Jelentős összegű az eltérés, ha a piaci érték 10%-kal, de
legalább 100 eFt-tal meghaladja a könyv szerinti értéket

2013.06.01.



ÉRTÉKELÉS VÁLTOZÁSOK

• Eltérések a korábbi szabályoktól

– értékelési tartalék fogalom helyett eszközök
értékhelyesbítésének forrása,

– a tulajdonosi joggyakorló szervezeteknél
• a tartós és az értékesítési célú állami tulajdonú

részesedések piaci értéke – a tőzsdén jegyzett
társasági részesedések kivételével – a saját tőke
érték részesedésre jutó arányos értékével
egyezik meg.
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ÉRTÉKHELYESBÍTÉS

Szt. 57. § (3)
58. § (1)-(4)
Alkalmazandó
Új Áhsz. 19. § (1)
lévő eltéréssel

2013.06.01.



ÉRTÉKELÉS VÁLTOZÁSOK

• Eltérések a korábbi szabályoktól

• ÉRTÉKVESZTÉS
– A követelések ÁH belüli működési /felhalmozási célú

támogatások bevételeire értékvesztés nem
számolható el.

– elszámolása:

• Követelések, készletek : egyéb (eredményszemléletű)
ráfordítás

• Részesedés, értékpapír, pénz pénzügyi ráfordítás

• ÉRTÉKVESZTÉS VISSZAÍRÁSA
– elszámolása:

• Egyéb (eredményszemléletű) bevétel

• pénzügyi bevétel
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ÉRTÉKVESZTÉS
ÉS ANNAK
VISSZAÍRÁSA

Szt. 54-56. §
Alkalmazandó
Új Áhsz. 18. §-ban
lévő eltéréssel

Jelentős összegű az eltérés, ha a piaci érték 10%-kal, de
legalább 100 eFt-tal meghaladja a könyv szerinti értéket

Maradt: Kincstárnál
vezetett fizetési
számlák után sem

Maradt: közhatalmi
követelésekre az
egyszerűsített
értékelési eljárás

2013.06.01.



ÉRTÉKELÉS VÁLTOZÁSOK

• Eltérések a korábbi szabályoktól

• (A külföldi pénzértékre szóló eszköz,
kötelezettség (kötelezettségvállalás, más
fizetési kötelezettség) forintértékének
meghatározásakor a valutát, devizát
– a MNB által közzétett, hivatalos

devizaárfolyamon kell forintra átszámítani.

– Ha MNB által nem jegyi az átszámítást az Szt. 60. §
(5) bekezdése szerinti módon kell elvégezni.
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DEVIZÁS
TÉTELEK
ÉRTÉKELÉSE

Új Áhsz. 15. § (5)-(6)
Új Áhsz. 16. § (8)
Új Áhsz. 20. § (3)-(4)
Új Áhsz. 21. § (10)

Az Szt-ből csak
Szt. 48. § (7),
Szt. 60. § (5)

Szt. 60. § (5) Ez esetben a valuta szabadpiaci árfolyamán
(ennek hiányában országos napilapban a világ valutáinak
árfolyamáról közzétett tájékoztató adatai alapján) az MNB által
jegyzett devizára átszámított értéket kell az MNB által
közzétett, hivatalos devizaárfolyamán forintra átszámítani.

2013.06.01.



ÉRTÉKELÉS VÁLTOZÁSOK

• Eltérések a korábbi szabályoktól
– A valutapénztárba bekerülő valutakészlet és a

devizaszámlára kerülő deviza bekerülési értéke a
bekerülés napjára vonatkozó,

• az MNB, vagy szabadpiaci árfolyamon
szerinti devizaárfolyamon átszámított
forintérték,

– kivéve a forintért vásárolt valutát, devizát, amelynél
a ténylegesen fizetett forint alapján kell a
nyilvántartásba vételi árfolyamot meghatározni.
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DEVIZÁS
TÉTELEK
ÉRTÉKELÉSE

Új Áhsz. 15. § (5)-(6)
Új Áhsz. 16. § (8)
Új Áhsz. 20. § (3)-(4)
Új Áhsz. 21. § (10)

Az Szt-ből csak
Szt. 48. § (7),
Szt. 60. § (5)
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ÉRTÉKELÉS VÁLTOZÁSOK

• Eltérések a korábbi szabályoktól
– Importbeszerzés bekerülési értéke

• Ha a beszerzés ellenértékének kiegyenlítése számla
alapján devizában, valutában történik, akkor a számla
szerinti - levonható általános forgalmi adót nem
tartalmazó - devizaösszegnek, valutaösszegnek a
beszerzéskor, a szolgáltatás igénybevételekor
(teljesítésekor) érvényes,

– MNB, vagy szabadpiaci árfolyamon átszámított

forintértéke a termék, illetve a szolgáltatás értéke.

– A külföldi pénzértékre szóló részesedés, értékpapír
bekerülési értéke

• a bekerülés napjára vonatkozó MNB, vagy szabadpiaci
árfolyamon átszámított forintértéke devizaárfolyamon
átszámított forintérték alapján kell meghatározni.
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DEVIZÁS
TÉTELEK
ÉRTÉKELÉSE

Új Áhsz. 15. § (5)-(6)
Új Áhsz. 16. § (8)
Új Áhsz. 20. § (3)-(4)
Új Áhsz. 21. § (10)

Az Szt-ből csak
Szt. 48. § (7),
Szt. 60. § (5)

2013.06.01.



ÉRTÉKELÉS VÁLTOZÁSOK

• Eltérések a korábbi szabályoktól
– A külföldi pénzértékre szóló követelések, kötelezettségek

bekerülési értéke megegyezik

• a költségvetési számvitelben lévő értékeléssel
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DEVIZÁS
TÉTELEK
ÉRTÉKELÉSE

Új Áhsz. 15. § (5)-(6)
Új Áhsz. 16. § (8)
Új Áhsz. 20. § (3)-(4)
Új Áhsz. 21. § (10)
Új Áhsz. 44. § (3)

Az Szt-ből csak
Szt. 48. § (7),
Szt. 60. § (5)

Külföldi pénzértékre szóló követelésre, kötelezettségvállalásra, más fizetési
kötelezettségre vonatkozó teljesítést
• MNB, vagy szabadpiaci devizaárfolyam forintértékén kell nyilvántartásba

venni.


Ha a kapott, fizetett összeg kevesebb mint a könyv szerinti
forintérték, a különbséggel a követelés, kötelezettségvállalás,
más fizetési kötelezettség összegét kell csökkenteni

Ha a kapott, fizetett összeg több mint a követelés, kötelezettség-
vállalás, más fizetési kötelezettség könyv szerinti forintértéke, a
különbséget
• a K354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai vagy B409. Egyéb

pénzügyi műveletek bevételei rovatokhoz vezetett nyilvántartási
számlákon kell nyilvántartásba venni.

Bruttó
elszámolás
számviteli
alapelv sérül!!

2013.06.01.



ÉRTÉKELÉS VÁLTOZÁSOK

• Eltérések a korábbi szabályoktól

– A külföldi pénzértékre szóló részesedések,
értékpapírok, a valutapénztárban lévő
valutakészlet, a devizaszámlán lévő deviza,
valamint a követelések és kötelezettségek

• – egyezően a költségvetési számvitelben
meghatározott értékkel –

– mérlegben szereplő értékét a mérleg
fordulónapjára vonatkozó MNB, vagy
szabadpiaci árfolyamon szerinti
devizaárfolyamon átszámított
forintértéken kell meghatározni.
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DEVIZÁS
TÉTELEK
ÉRTÉKELÉSE

Új Áhsz. 15. § (5)-(6)
Új Áhsz. 16. § (8)
Új Áhsz. 20. § (3)-(4)
Új Áhsz. 21. § (10)
Új Áhsz. 44. § (3)

Az Szt-ből csak
Szt. 48. § (7),
Szt. 60. § (5)

Bruttó
elszámolás
számviteli
alapelv
megsértése!!2013.06.01.



SZÁMVITELI
POLITIKA
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SZÁMVITELI POLITIKA

• ÚJ SZABÁLYZATOKAT KELL KÉSZÍTENI!

• Eltérések a korábbi szabályoktól

– Értékelési szabályzat
• teljes megújítása

– Önköltségszámítási szabályzatot
• rendszeresen végzett termékértékesítés vagy

szolgáltatás-nyújtás – ide értve az Art. alapján
adómentes termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást,
továbbá eszközök saját előállítását is – esetén kell
elkészíteni.

• Mentesség: visszakerült a 2013-ra törölt szabály a az
egészségügyi szolgáltatók mentessége??

– számított napi átlaga

Lilliné Fecz Ildikó 141

Új Áhsz. 50. §

Szt. 14. § (4)-(6),
(8), (11)

2013.06.01.



SZÁMVITELI POLITIKA

• ÚJ SZABÁLYZATOKAT KELL KÉSZÍTENI!

• Eltérések a korábbi szabályoktól

– Pénzkezelési szabályzatba
• visszakerült a 2013-ra törölt szabály a készpénz napi

záró állományának naptári hónaponként

– Leltárkészítési és leltározási szabályzat
• Megújítása?

• Szt. szerinti szabályok

• Fizikai leltározás lehet 3 évente is!

– Számlarend
• Teljes megújítása
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Új Áhsz. 22. §,
Új Áhsz. 50. §

Szt. 14. § (4)-(6),
(8), (11)
Szt. 69. §

2013.06.01.



LELTÁROZÁS

• Eltérések a korábbi szabályoktól

– A leltározás Szt. 69. §-a szerint

– LEHETŐSÉG VAN 3 ÉVENTE FIZIKAI
LELTÁROZÁST VÉGEZNI

– A vagyonkezelői, koncessziós szerződés
eltérő rendelkezése hiányában a
leltározást a működtető, vagyonkezelő
külön térítés és díjazás nélkül, évente
köteles elvégezni.
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Új Áhsz. 22. §,

Szt. 69. §

2013.06.01.



EREDMÉNYKIMUTATÁS

144Lilliné Fecz Ildikó2013.06.01.



EREDMÉNYKIMUTATÁS

• Szt. szerinti tagolás ÁH sajátosság
megjelenítésével

• Jellemzői
– Cél a mérleg szerinti eredmény megállapítása

– Szt. összköltség eljárással készült „A” változatú tagolása
alapján került kialakítva

– Meghatározása során időbeli elhatárolás elvének
alkalmazása

• De jelentős korlátokkal

• Járó, vagy le nem utalt támogatások megjelenítése
nem lehetséges

• De a leutalt későbbi időszakhoz tartozó támogatást el
kell határolni

• az EK sorok tartalmánál erős meghatározottság a
rovatrend
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Új Áhsz. 23-28. §
Új Áhsz. 6. melléklet

Szt. 76. §
Szt. 84. § (7) g), o
Szt. 85. § (2) c), (3)
g), m), n), o)
Szt. 86. § (3) a)–e),
h), j), (4) b
Szt. 86. § (6) a), c)–f)
(7) a)-b)
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EREDMÉNYKIMUTATÁS

• Szt. szerinti tagolás ÁH sajátosság
megjelenítésével

• Jellemzői
– Ugyan a fel nem használt fejlesztési támoga-

tásokat engedi elhatárolni, de a fejlesztési
támogatásból megvalósított beruházásokat és
felújításokat már nem engedi meg elhatárolni így
folyamatosan veszteség fog keletkezni

– + az új Áhsz.-re áttéréskor meglévő
immateriális javak, tárgyi eszközök N°értéke is
veszteséget keletkeztet
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Új Áhsz. 23-28. §
Új Áhsz. 6. melléklet

Szt. 76. §
Szt. 84. § (7) g), o
Szt. 85. § (2) c),
(3) g), m), n), o)

Szt. 86. § (3) a)–e),
h), j), (4) b
Szt. 86. § (6) a), c)–f)
(7) a)-b)

2013.06.01.
Átmeneti szabály: 2014. évi eredménykimutatásban az előző időszakra
vonatkozó adat nem szerepeltethető



EREDMÉNY-
KIMUTATÁS

I. Tevékenység N° eredményszem.
bevétele

II. Aktivált saját teljesítmények értéke
III. Egyéb eredményszemléletű

bevételek
IV. Anyagjellegű ráfordítások
V. Személyi jellegű ráfordítások
VI. Értékcsökkenési leírás
VII. Egyéb ráfordítások
A) Tevékenység eredménye
VIII. Pénzügyi műveletek

eredményszem bevételei
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai
B) Pénzügyi műveletek eredménye
C) Szokásos eredmény (±A±B)
X. Rendkívüli eredményszem

bevételek
XI. Rendkívüli ráfordítások
D) Rendkívüli eredmény
E) Mérleg szerinti eredmény
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Új Áhsz. 23-28. §
Új Áhsz. 6. mell

Szt. 76. §
Szt. 84. § (7) g), o
Szt. 85. § (2) c),
(3) g), m), n), o)

Szt. 86. § (3) a)–e),
h), j), (4) b
Szt. 86. § (6) a), c)–f)
(7) a)-b)

I. Értékesítés nettó árbevétele
II. Aktivált saját teljesítmények
értéke
III. Egyéb bevételek
IV. Anyagjellegű ráfordítások
V. Személyi jellegű ráfordítások
VI. Értékcsökkenési leírás
VII. Egyéb ráfordítások
A. Üzemi (üzleti) tevékenység
eredménye
VIII. Pénzügyi műv bevételei
IX. Pénzügyi műv ráfordításai
B. Pénzügyi műv eredménye
C. Szokásos váll eredmény
X. Rendkívüli bevételek
XI. Rendkívüli ráfordítások
D. Rendkívüli eredmény
E. Adózás előtti eredmény
XII. Adófizetési kötelezettség
F. Adózott eredmény
G. Mérleg szerinti eredmény

TAGOLÁSA

Új Áhsz.Szt.

2013.06.01.



EREDMÉNYKIMUTATÁS

01. Közhatalmi e/bevételek

02. Eszközök és szolgáltatások
értékesítése N° e/bevételei

03. Tevékenység egyéb N° e/bevételei

I. Tevékenység N° e/bevétele
(01+02+03)

04. Saját termelésű készletek
állományváltozása

05. Saját előállítású eszközök aktivált
értéke

II. Aktivált saját teljesítmények
értéke (±04+05)

III. Egyéb e/bevételek
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Új Áhsz. 25. §
Új Áhsz. 6. mell

Szt. 76. §

01. Belföldi értékesítés N°
árbevétele
02. Exportértékesítés N°
árbevétele
I. Értékesítés N° árbevétele
(01+02)
03. Saját termelésű készletek
állományváltozása
04. Saját előállítású eszközök
aktivált értéke
II. Aktivált saját teljesítmények
értéke (+03+04)
III. Egyéb bevételek

TAGOLÁSA Új Áhsz.
Szt.

2013.06.01.



EREDMÉNYKIMUTATÁS TAGOLÁSA

01. Közhatalmi e/bevételek

02. Eszközök és szolgáltatások
értékesítése N° e/bevételei

03. Tevékenység egyéb N°
e/bevételei

I. Tevékenység N° e/bevétele
(01+02+03)
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Új Áhsz. 25. §

Eszközök és szolgáltatások értékesítése N° eszű
bevételei:
− B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke,
− B402. Szolgáltatások ellenértéke,
− B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke,
− B405. Ellátási díjak

rovatokon nyilvántartott követelések közül a pénzügyi
számvitelben elszámolt követelések

01- Közhatalmi e/bevételek:
B3. Közhatalmi bevételek rovaton nyilvántartott
követelések közül a pénzügyi számvitelben elszámolt
követelések

Tevékenység egyéb N° e/bevételei:
− B404. Tulajdonosi bevételek rovaton nyilvántartott követelések közül a pénzügyi

számvitelben elszámolt követelések (kivéve osztalék)
− Üzemeltetésből, koncesszióból, vagyonkezelésbe adásból, vadászati jog

− Kötelezettség teljesítésére, a csereszerződés keretében átadott, vásárolt és
STK készletek, nyújtott szolgáltatások számlázott, csereszerződés szerint – áfa
nélküli – értéke, a készlet átadás-átvétel, a szolgáltatásnyújtás időpontjában.

2013.06.01.



EREDMÉNYKIMUTATÁS TAGOLÁSA

• 06. Központi működési célú
támogatások e/bevételei

• 07. Egyéb működési célú
támogatások e/bevételei

• 08. Különféle egyéb e/bevételek

III. Egyéb e/bevételek
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Új Áhsz. 25. §

Az egyéb működési célú támogatások e/bevételei között
kell elszámolni az egységes rovatrend
• B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről
• B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon
nyilvántartott bevételek közül a pénzügyi számvitelben
pénzeszközök növekedéseként elszámolt összegeket.

A központi működési célú támogatások
e/bevételei között kell elszámolni az egységes
rovatrend
• B11. Önkormányzatok működési támogatásai
• B816. Központi, irányító szervi támogatás

rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási
számlákon nyilvántartott bevételek közül a
pénzügyi számvitelben pénzeszközök
növekedéseként elszámolt összegeket.

2013.06.01.



EREDMÉNYKIMUTATÁS TAGOLÁSA

• 06. Központi működési célú
támogatások e/bevételei

• 07. Egyéb működési célú
támogatások e/bevételei

• 08. Különféle egyéb
e/bevételek

III. Egyéb e/bevételek

Lilliné Fecz Ildikó 151

Új Áhsz. 25. §
A különféle egyéb e/bevételek között kell elszámolni

a) B12. Elvonások és befizetések bevételei rovathoz
b) B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó

megtérülések ÁH belülről,
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó
megtérülések ÁH kívülről
B410. Egyéb működési bevételek
B51. Immateriális javak értékesítése,
B52. Ingatlanok értékesítése,
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon
nyilvántartott bevételek közül a pénzügyi számvitelben
pénzeszközök növekedéseként elszámolt összegeket.

c) a kötelezettségek teljesítésére, a csereszerződés keretében átadott immateriális
jószág, tárgyi eszköz – áfát nem tartalmazó – számlázott, megállapodás,
csereszerződés szerinti értékét az átadás-átvétel időpontjában,

d) az értékvesztések visszaírt összegeit,
e) az áruk nyereségjellegű leltárértékelési különbözetének összegét, és
f) a szerződésen alapuló – konkrét termékhez, anyaghoz, áruhoz,

szolgáltatásnyújtáshoz közvetve kapcsolódó, nem számlázott – utólag kapott
engedmény szerződés szerinti összegét.
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EREDMÉNYKIMUTATÁS TAGOLÁSA

• 09. Anyagköltség

• 10. Igénybe vett szolgáltatások
értéke

• 11. Eladott áruk beszerzési
értéke

• 12. Eladott (közvetített)
szolgáltatások értéke

IV. Anyagjellegű ráfordítások
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Új Áhsz. 26. §

Az igénybe vett szolgáltatások között kell kimutatni
• K32. Kommunikációs szolgáltatások,
• K33. Szolgáltatási kiadások (K335. Közvetített

szolgáltatások kivételével)
• K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások
rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon

végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési
kötelezettségként nyilvántartott összegeket.

Anyagköltségként
•a működés során felhasznált szakmai és üzemeltetési
anyagok értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés
visszaírt összegével növelt bekerülési értékét kell kimutatni.

•Az anyagköltséget csökkenti a tevékenység során keletkezett
hulladékok, haszonanyagok, valamint a visszavételezett
anyagok értéke.

Az eladott áruk beszerzési értéke
• K313. Árubeszerzés rovathoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon

végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként nyilvántartott
összegeket.

Az eladott (közvetített) szolgáltatások között kell kimutatni
• K335. Közvetített szolgáltatások rovathoz kapcsolódóan vezetett

nyilvántartási számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési

kötelezettségként nyilvántartott összegeket.

Szt. szerinti
tartalom

2013.06.01.



EREDMÉNYKIMUTATÁS TAGOLÁSA

• 13. Bérköltség

• 14. Személyi jellegű egyéb
kifizetések

• 15. Bérjárulékok

V. Személyi jellegű ráfordítások

VI. Értékcsökkenési leírás
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Új Áhsz. 26. §

Értékcsökkenési leírásként
• terv szerinti értékcsökkenés
• +a kisértékű immateriális javak, tárgyi

esz-közök használatbavételekor egy
összegben elszámolt értékcsökkenés

Szt. szerinti tartalom

A bérköltségek között kell kimutatni
• K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek
• K1102. Normatív jutalmak,
• K1103. Céljuttatás, projektprémium,
• K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,

túlszolgálat

rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási
számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más
fizetési kötelezettségként nyilvántartott összegeket.

A személyi jellegű egyéb kifizetések között kell kimutatni
• rovatokhoz kapcsolódóan vezetett
• K1105. Végkielégítés,
• K1106. Jubileumi jutalom,
• K1107. Béren kívüli juttatások,
• K1108. Ruházati költségtérítés, K1109. Közlekedési

költségtérítés, K1110. Egyéb költségtérítések, K1111.
Lakhatási támogatások, K1112. Szociális támogatások,

• K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
• és K12. Külső személyi juttatások

nyilvántartási számlákon végleges kötelezettségvállalás-
ként, más fizetési köt nyilvántartott összegeket.

Bérjárulékok
• K2. Munkaadókat terhelő járulékok

és szociális hozzájárulási adó
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VII. Egyéb ráfordítások

Lilliné Fecz Ildikó 154

Új Áhsz. 26. §

Az igénybe vett szolgáltatások között kell kimutatni
• K32. Kommunikációs szolgáltatások,
• K33. Szolgáltatási kiadások (K335. Közvetített szolgáltatások kivételével)
• K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások
rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon végleges kötele-

zettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként nyilvántartott összegeket.

a) K502. Elvonások és befizetések,
• K506. Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre

• K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása,
b) K355. Egyéb dologi kiadások,

• K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai,
• K501. Nemzetközi kötelezettségek,
• K503. , K507. Működési célú garancia- és

kezességvállalásból származó kifizetés ÁH belülre, ÁH
kívülre,

• K509. Árkiegészítések, ártámogatások,
• K510. Kamattámogatások
• K511. Egyéb működési célú támogatások

államháztartáson kívülre

rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon
végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési
kötelezettségként nyilvántartott összegeket, ide értve a
veszteség jellegű kerekítési különbözetet is,
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VII. Egyéb ráfordítások
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Új Áhsz. 26. §

d) az immateriális javak, a tárgyi eszközök elszámolt terven felüli
értékcsökkenésének,

• a követelések és a készletek értékvesztésének összegét,
e) a behajthatatlan követelés leírt összegét,
f) az immateriális jószág, a tárgyi eszköz értékesítésekor azok könyv

szerinti értékét,
g) a hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett készlet könyv

szerinti értékét,
h) az eredeti követelést engedményezőnél (eladónál) az átruházott

(engedményezett) követelésnek a könyv szerinti értékét a
követelés átruházásakor,

i) az áruk veszteségjellegű leltárértékelési különbözetének összegét,
és

j) a szerződésen alapuló – konkrét termékhez, anyaghoz, áruhoz,
szolgáltatásnyújtáshoz közvetve kapcsolódó, nem számlázott –
utólag adott engedmény szerződés szerinti összegét.

Szt. szerinti
tartalom

c) az előzetesen felszámított, le nem vonható áfa,
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• 16. Kapott (járó) osztalék és
részesedés

• 17. Kapott (járó) kamatok és
kamatjellegű e/ bevételek

• 18. Pénzügyi műveletek egyéb
e/bevételei

– ebből: árfolyamnyereség

VIII. Pénzügyi műveletek
e/bevételei
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Új Áhsz. 27. §

•a tartós és nem tartós részesedések után
kapott osztalékot,

•ide értve a kamatozó részvények után fizetett
kamatot is, ha az a mérlegkészítés
időpontjáig ismertté vált

•B408. Kamatbevételek és
• a mérleg fordulónapjáig még le nem zárt
kamatfedezeti ügyletek (határidős, swap és
azonnali ügyletek) időarányos nyereségét,
legfeljebb a fedezett alapügylet időarányos
veszteségének összegéig.
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• 16. Kapott (járó) osztalék és
részesedés

• 17. Kapott (járó) kamatok és
kamatjellegű e/bevételek

• 18. Pénzügyi műveletek
egyéb e/bevételei

– ebből: árfolyamnyereség

VIII. Pénzügyi műveletek
e/bevételei
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Új Áhsz. 27. §
•B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
•B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos
ügyletek bevételei

•a mérleg fordulónapjáig még le nem zárt nem kamatfedezeti
célú, egyéb fedezeti ügyletek (határidős, opciós, swap és
azonnali ügyletek) időarányos nyereségét, legfeljebb a
fedezett alapügylet időarányos veszteségének összegéig,

•a külföldi pénzértékre szóló kötelezettséghez kapcsolódóan
a költségvetési évben realizált árfolyamnyereséget, és

•valutakészlet, deviza, külföldi pénzértékre szóló követelés,
befektetett pénzügyi eszköz, értékpapír és kötelezettség
mérlegfordulónapi értékelésekor összevont elszámolt
árfolyamnyereség (Szt. 84. § (7) g)

•szerződésben meghatározott fizetési határidőn
(esedékességen) belül történt pénzügyi rendezés esetén
kapott - a szerződésben meghatározott, a pénzügyileg
rendezendő ellenérték 3%-át meg nem haladó, nem
számlázott - engedmény összege (Szt. 84. § (7) o)]
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• 19. Fizetendő kamatok és
kamatjellegű ráfordítások

• 20. Részesedések, értékpapírok,
pénzeszközök értékvesztése

• 21. Pénzügyi műveletek egyéb
ráfordításai

• – ebből: árfolyamveszteség

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai
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Új Áhsz. 27. §

•K353. Kamatkiadások
•mérlegfordulónapjáig még le nem zárt
kamatfedezeti ügyletek (határidős, swap és
azonnali ügyletek) időarányos veszteségét,
legfeljebb a fedezett alapügylet időarányos
nyereségének összegéig.

•elszámolt értékvesztésük,
• csökkentve azt a korábban leírt
értékvesztések visszaírt összegével
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• 16. Kapott (járó) osztalék
és részesedés

• 17. Kapott (járó) kamatok
és kamatjellegű
e/bevételek

• 18. Pénzügyi műveletek
egyéb e/bevételei

– ebből:
árfolyamnyereség

VIII. Pü műveletek
e/bevételei
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Új Áhsz. 27. §
• K354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

•befektetett pü eszközök vagy az értékpapírok között kimutatott
részese-dések értékesítésekor a könyv szerinti érték és az eladási
ár közötti veszteségjellegű különbözet,

•vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítésekor a
könyv szerinti érték és az eladási ár közötti veszteségjellegű
különbözet,

•hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok kibocsátásakor
a névérték és a kapott eladási ár közötti veszteségjellegű
különbözet,

•vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok beváltásakor a
vételár és a könyv szerinti érték közötti veszteségjellegű
különbözet,

•külföldi pénzértékre szóló követeléshez kapcsolódó, a
költségvetési évben realizált árfolyamveszteség,

•mérlegfordulónapjáig még le nem zárt nem kamatfedezeti célú,
egyéb fedezeti ügyletek (határidős, opciós, swap és azonnali
ügyletek) időarányos veszteségét, legfeljebb a fedezett alapügylet
időarányos nyereségének összegéig,
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• 16. Kapott (járó) osztalék és
részesedés

• 17. Kapott (járó) kamatok és
kamatjellegű eszű bevételek

• 18. Pénzügyi műveletek
egyéb e/bevételei

– ebből: árfolyamnyereség

VIII. Pü műveletek
e/bevételei
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Új Áhsz. 27. §

•befektetési jegyeknél eladáskor, beváltáskor a nettó eszközérték
és a könyv szerinti érték különbözetében realizált veszteség [Szt.
85. § (2) c) ]

•valutakészlet, deviza, külföldi pénzértékre szóló követelés,
befektetett pü eszköz, értékpapír és kötelezettség
mérlegfordulónapi értékelésekor összevontan elszámolt
árfolyamveszteség [Szt. 86. § (3) g) ]

• a behajthatatlannak minősített vásárolt követelés leírt összege,
a vásárolt követelés könyv szerinti értékének azon része,
amelyre a befolyt pénzbevétel nem nyújt fedezetet [Szt. 86. § (3)
m)]

•vásárolt követelés értékesítésekor az eladási ár és a könyv
szerinti érték közötti - veszteségjellegű - különbözete [Szt. 86. §
(3) n)]

•a szerződésben meghatározott fizetési határidőn
(esedékességen) belül történt pénzügyi rendezés esetén adott -
a szerződésben meghatározott, a pénzügyileg rendezendő
ellenérték 3%-át meg nem haladó, nem számlázott - engedmény
összege [Szt. 86. § (3) o)]
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• 22. Felhalmozási célú
támogatások e/bevételei

• 23. Különféle rendkívüli
e/bevételek

X. Rendkívüli e/bevételek
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Új Áhsz. 28. §

•B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről

•B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási
számlákon nyilvántartott bevételek közül a
pénzügyi számvitelben a pénzeszközök
növekedéseként elszámolt összegeket

•B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
•B22. Felhalmozási célú garancia- és
kezességvállalásból származó megtérülések ÁH
belülről

•B71. Felhalmozási célú garancia- és
kezességvállalásból származó megtérülések ÁH
kívülről

•+ az Szt. 86. § (3) bekezdés a)–e), h) és j)
pontjaiban nevesített gazdasági eseményeket.
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• 22. Felhalmozási célú
támogatások e/bevételei

• 23. Különféle rendkívüli
e/bevételek

X. Rendkívüli e/bevételek
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Új Áhsz. 28. §

•B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről

•B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

•B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
•B22. Felhalmozási célú garancia- és
kezességvállalásból származó megtérülések ÁH
belülről

•B71. Felhalmozási célú garancia- és
kezességvállalásból származó megtérülések ÁH
kívülről

rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási
számlákon nyilvántartott bevételek közül a pénzügyi
számvitelben a pénzeszközök növekedéseként elszámolt
összegeket
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• 22. Felhalmozási célú
támogatások eszű bevételei

• 23. Különféle rendkívüli
e/bevételek

X. Rendkívüli e/bevételek

Lilliné Fecz Ildikó 163

Új Áhsz. 28. § Szt. 86. § (3) a)–c) nevesített gazdasági eseményeket.
•a tulajdonosnál (a tagnál) a GT-be bevitt vagyontárgyak
létesítő okiratban, annak módosításában meghatározott
értékét;

•GT tulajdonosánál (tagjánál) a GT jogutód nélküli
megszűnése esetén (a felszámolás, a végelszámolás, a
kényszertörlési eljárás befejezésekor), az erről szóló
határozat jogerőre emelkedésekor a megszűnt
részesedés (részvények, üzletrészek, vagyoni betétek)
ellenében kapott eszközök vagyonfelosztási javaslat
szerinti értékének és az átvett kötelezettségek
megállapodás szerinti értékének különbözetét,
amennyiben a kapott eszközök értéke a több;

•átalakult GT tulajdonosánál (tagjánál) - a GT átalakulása
esetén - az átalakulással létrejött GT-ben szerzett
részesedés bekerülési értékeként a megszűnt
részesedésre jutó - a jogelőd GT végleges
vagyonmérlege szerinti - ST összegét (kiválás esetén a
kiválással létrejött GT végleges vagyonmérlege szerinti
ST összegét);

Szt. szerinti
tartalom
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• 22. Felhalmozási célú
támogatások e/bevételei

• 23. Különféle rendkívüli
e/bevételek

X. Rendkívüli e/bevételek
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Új Áhsz. 28. § Szt. 86. § (3) d)–e) nevesített gazdasági eseményeket.
•a külső tulajdonosnál (tagnál) - a GT beolvadása esetén
- az átvevő (beolvasztó) GT-ben szerzett részesedés
bekerülési értékeként a megszűnt részesedésre jutó - a
jogelőd GT végleges vagyonmérlege szerinti - saját tőke
összege

•a GT tulajdonosánál (tagjánál) a GT jegyzett tőkéjének
leszállításakor, ha a tőkeleszállítás tőkekivonás útján
valósul meg, a bevont részesedés (részvény, üzletrész,
vagyoni betét) névértékének fejében átvett (járó)
eszközök értékét;

Szt. 86. § (3) h) ,j) nevesített gazdasági eseményeket.
•a tartozásátvállalás során harmadik személy által –
ellentétele-zés nélkül - átvállalt kötelezettség szerződés
(megállapodás) szerinti összegét,

•a hitelező által elengedett, elévült kötelezettség
összegét, ha ahhoz beszerzett eszköz nem kapcsolódik;

• a térítés nélkül kapott (igénybe vett) szolgáltatások
piaci - illetve jogszabály eltérő rendelkezése esetén a
jogszabály szerinti – értékét.

Szt. szerinti
tartalom
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• 22. Felhalmozási célú
támogatások e/bevételei

• 23. Különféle rendkívüli
e/bevételek

X. Rendkívüli e/bevételek
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Új Áhsz. 28. §

Szt. 86. § (4) nevesített gazdasági eseményeket.
A rendkívüli bevételek között kell elszámolni, de
halasztott bevételként időbelileg el kell határolni:
a) az elengedett kötelezettség összegét akkor, ha

az beszerzett eszközhöz kapcsolódik;
b) a fejlesztési célra - visszafizetési kötelezettség

nélkül - kapott, pénzügyileg rendezett
támogatás véglegesen átvett pénzeszközök
összegét;

c) a térítés nélkül átvett eszközök, továbbá az
ajándékként, a hagyatékként kapott, a
többletként fellelt eszközök piaci - illetve
jogszabály eltérő rendelkezése esetén a
jogszabály szerinti - értékét;

d) a tartozásátvállalás során harmadik személy
által - ellentételezés nélkül - átvállalt
kötelezettség szerződés (megállapodás) szerinti
összegét, ha az beszerzett eszközhöz
kapcsolódik.

Ezt a felhalmozási célú
támogatások e/bevételeire kell
alkalmazni.

Szt. szerinti
tartalom
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• XI. Rendkívüli ráfordítások

Lilliné Fecz Ildikó 166

Új Áhsz. 28. §

•a) K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH
belülre

•b) K81. Felhalmozási célú garancia- és
kezességvállalásból származó kifizetés ÁH belülre,

• K85. Felhalmozási célú garancia- és
kezességvállalásból származó kifizetés ÁH kívülre,

• K87. Lakástámogatás
• K88. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH
kívülre

rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási
számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más
fizetési kötelezettségként nyilvántartott összegeket,
•c) az Szt. 86. § (6) a), c)–f) pontjaiban, (7) a) és
b) pontjában nevesített gazdasági eseményeket.
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• XI. Rendkívüli
ráfordítások
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Új Áhsz. 28. §
Szt. 86. § (6) a), c) pontjában nevesített
gazdasági eseményeket.

• a) a tulajdonosnál (a tagnál) az alapításkor, a
jegyzett tőke emeléekor a GT-be bevitt
vagyontárgyak nyilvántartás szerinti értékét;

• c) a tulajdonosnál (a tagnál) a GT jogutód nélküli
megszűnése esetén (a felszámolás, a
végelszámolás, a kényszertörlési eljárás
befejezésekor) - az erről szóló határozat jogerőre
emelkedésekor - a jogelőd GT-ben lévő megszűnt
részesedésének (részvényeinek, üzletrészeinek,
vagyoni betéteinek) nyilvántartás szerint (könyv
szerinti) értékét, valamint a megszűnés miatt - a
megszűnt részesedés (részvények, üzletrészek,
vagyoni betétek) ellenében - kapott eszközök
vagyonfelosztási javaslat szerinti értékének és az
átvett kötelezettségek megállapodás szerinti
értékének különbözetét, amennyiben a kapott
eszközök értéke a kevesebb;

Szt. szerinti
tartalom
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• XI. Rendkívüli
ráfordítások

Lilliné Fecz Ildikó 168

Új Áhsz. 28. §

c) Szt. 86. § (6) d)–f) nevesített gazdasági
eseményeket.

• d) az átalakult GT tulajdonosánál (tagjánál) - a GT
átalakulása esetén - az átalakult GT-ben lévő megszűnt
részesedésének (részvényeinek, üzletrészeinek,
vagyoni betéteinek) nyilvántartás szerinti (könyv
szerinti) értékét;

• e) a külső tulajdonosnál (tagnál) - a GT beolvadása
esetén - a jogelőd GT-ben lévő megszűnt
részesedésének (részvényeinek, üzletrészeinek,
vagyoni betéteinek) nyilvántartás szerinti (könyv
szerinti) értékét;

• f) a tulajdonosnál (a tagnál) a GT jegyzett tőkéjének
leszállításakor, ha a tőkeleszállítás tőkekivonás útján
valósul meg, a bevont részesedések (részvények,
üzletrészek, vagyoni betétek) nyilvántartás szerinti
(könyv szerinti) értékét.

Szt. szerinti
tartalom

2013.06.01.



EREDMÉNYKIMUTATÁS TAGOLÁSA

• XI. Rendkívüli
ráfordítások
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Új Áhsz. 28. §

c) Szt. 86. § (7) a-b) nevesített gazdasági
eseményeket.

• a) a térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás
szerinti értéke,

• a térítés nélkül nyújtott szolgáltatások bekerülési
értéke, a felszámított, az átvevő által meg nem
térített áfa-val növelt összegben,

• a behajthatatlannak nem minősülő elengedett
követelés könyv szerinti értéke;

• b) a tartozásátvállalás során - ellentételezés
nélkül - átvállalt kötelezettség szerződés
(megállapodás) szerinti összege - a Szt. 33. § (1)
bekezdésének figyelembevételével - a tartozást
átvállalónál;

Szt. szerinti
tartalom

2013.06.01.



KÖLTSÉG-
KIMUTATÁS
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KÖLTSÉGKIMUTATÁS

• Szakfeladatok szerinti bontásban
tartalmazza

– a felmerült költségek,

– az eszközök és szolgáltatások értékesítés
N° e/bevételei,

– az egyéb működési célú támogatások
e/bevételei

– felhalmozási célú támogatások e/bevételei

• bemutatását
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Új Áhsz. 29. §
Új Áhsz. 7. mell

2013.06.01.



KÖLTSÉGKIMUTATÁS

• Elkészítéséhez - tevékenységek szerint

– A közgazdasági költségnemek (5. szlao)
és e/Bevételek (9.szlao) mellett
másodlagosan

– 7. Számlaosztályban szakfeladatonként
• nemcsak költségek
• Hanem szakfeladatok e/Bevételei nek (mint megtérült

költségeknek) elszámolása

• Várhatóan
• Lesz szervezet ahol összevontan rögzít 7. szlao-ban

(költségeket és az eBevételeket)

• lesz szervezet ahol ezt kötelező lesz szakfeladatok
szerint továbbtagolni
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Új Áhsz. 29. §
Új Áhsz. 7. melléklet

Probléma
A másodlagosan
szükséges időbeli
elhatárolások
kezelésével lesz!

Kontírozási
rendelet?

2013.06.01.



KÖLTSÉGKIMUTATÁS
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Új Áhsz. 29. §
Új Áhsz. 7. melléklet

1. Közvetlenül a 7. szlao költségei
a) anyagköltség,
b) igénybe vett szolgáltatások értéke,
c) bérköltség,
d) személyi jellegű egyéb kifizetések,
e) bérjárulékok
f) értékcsökkenési leírás.

2. Elsődlegesen a 6. szao ált ktgi
a) központi irányítás költségei
b) egyéb általános költségek

3. Közvetlen önköltség [1+2/b]
4. Szakfeladat mutatószáma(i)
értékének záróállománya
5. 1 szakfeladat mutatószám(ai)
egységre jutó közvetlen önköltség
[3/ 4] (több mutatószám esetén külön-
külön)

FELÉPÍTÉSE

6. A szakfeladatokra elszámolt eszű
bevételek

a) eszközök és szolgáltatások értékesítése N°
eB,

b) egyéb működési célú támogatások eB,
c) felhalmozási célú támogatások eB

7. Megtérült önköltség [3-6. pont ]
8. 1 szakfeladat mutatószám(ai) egységre

jutó megtérült önköltség [7/ 4. pont]
(több mutatószám esetén külön-külön).

2013.06.01.



MARADVÁNY
KIMUTATÁS
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MARADVÁNY KIMUTATÁS

• Jellemzői
– Egy kimutatásban szerepel az alap- és

vállalkozási tevékenység levezetése

– Teljesen leegyszerűsödik

• Csak a bevételeket és a kiadásokat állítja
szembe

• Az előirányzatok és azok teljesítéseinek
összevetése sincs

• Nem állapítható meg, hogy a közgazdasági,
vagy a funkcionális osztályozás szerinti
bevételek és kiadásokra alapoz
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Új Áhsz. 8. § (3)
Új Áhsz. 3.
melléklet



MARADVÁNY KIMUTATÁS

• Jellemzői
– Azonos lesz központi és önkormányzati

körben a kitöltése

• Az önkormányzati pénzmaradvány
kimutatás megszűnik,

• Az önkormányzati elszámoltatáshoz
eddig szereplő kiegészítő információkat
nem tartalmazza (alul, túlfinanszírozás
számbavétele)

– A pénzügyi számvitel saját tőkéjén belül
sem a felhalmozott eredményben, sem az
MSZE-n belül nem kerül elkülönítésre
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Új Áhsz. 8. § (3)
Új Áhsz. 3.
melléklet



MARADVÁNY KIMUTATÁS

• Tartalma – az Új Áhsz szerint
– az alap- és a vállalkozási tevékenység

bevételeit és kiadásait tartalmazza,

– bemutatja a kötelezettségvállalással
terhelt maradványt,

– a szabad maradványt és a vállalkozási
maradványt terhelő befizetési
kötelezettséget.
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Új Áhsz. 8. § (3)
Új Áhsz. 3.
melléklet

Egyéb kitöltésére
vonatkozó információ
jelenleg nem áll
rendelkezése

TARTALMI VÁLTOZÁS  Felépítéséből következtetve
Nem különíti el a forgatási és befektetési finanszírozási tételeket
Maradványnak tekinti az eddigi befektetési finanszírozási bevételek és
kiadások különbségét is!??? (hitelfelvétel, törlesztés különbsége?
Ez központi körben csak a tulajdonosi joggyakorlóknál okoz problémát,
De önkormányzati kör gazdálkodását nehezíti,.


Vagy új Áht., Ávr.
szabályozást is
igényel, vagy a
számviteli szabá-
lyozást kell
pontosítani!



MARADVÁNY KIMUTATÁS

01. Alaptev költségvetési bevételei

02. Alaptev költségvetési kiadásai

I. Alaptev költségvetési egyenlege
(01–02)

03. Alaptev finanszírozási bevételei

04. Alaptev finanszírozási kiadásai

II. Alaptev finanszírozási egyenlege
(03–04)

A) Alaptevékenység maradványa
(±I±II)
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FELÉPÍTÉSE

05. Vállalkozási tev költségvetési bevételei
06. Vállalkozási tev költségvetési kiadásai
III. Vállalkozási tev költségvetési egyenlege
(05–06)
07. Vállalkozási tev finanszírozási bevételei
08. Vállalkozási tev finanszírozási kiadásai
IV. Vállalkozási tev finanszírozási egyenlege
(07–08)
B) Vállalkozási tevékenység maradványa
(±III±IV)

C) Összes maradvány (A+B)
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa
E) Alaptevékenység szabad maradványa (A–D)
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B–F)



KIEGÉSZÍTŐ
MELLÉKLET
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KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

• Tartalma
– a) az immateriális javak, tárgyi eszközök,

koncesszióba, vagyonkezelésbe adott
eszközök állományának alakulása

– b) az eszközök értékvesztésének
alakulása

– c) a kiegészítő tájékoztató adatok
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Változás:
KM szöveges
részének
elkészítésére
nincs előírás!!

Új Áhsz. 10. melléklet
Kb. jelenlegi 53. űrlap adattartama
+ adóssággal kapcsolatos információk

Új Áhsz. 29. §
Új Áhsz. 8-10.
melléklet

2013.06.01.



VAGYONKIMUTATÁS
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VAGYONKIMUTATÁS
• Tartalma

– Felépítése az új mérlegsémához illeszkedik
– A mérlegben szereplő eszközökön és kötelezettségeken

kívül

• a) a „0”-ra leírt eszközök,

• a használatban lévő kisértékű immateriális javak,
tárgyi eszközök, készletek,

• a 01–02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök,

• Nvt. 1. § (2) g) és h) pontja szerinti kulturális javak és
régészeti leletek állománya

• b) a függő követeléseket és kötelezettségeket, a biztos
(jövőbeni) követeléseket.

– A vagyonkimutatásban szereplő ingatlanvagyon számviteli
nyilvántartás szerinti bruttó értékének és az ingatlan
vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon
bruttó értékének egyezőségét biztosítani kell.
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Probléma
ÁH belüli vagyonkeze-
lésbe adott vagyontár-
gyaknak a vagyon-
kimutatásban
szerepelnie kell!

Új Áhsz. 30. §
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g) állami vagy helyi önkor
fenntartású közgyűjtemény
(muzeális intézmény, levéltár,
közgyűjteményként működő
kép- és hangarchívum,
könyvtár) saját gyűjtemé-
nyében nyilvántartott kulturá-
lis javak körébe tartozó dolog,


