
Hibajegyzék a Számvitel speciális kérdései című könyv 2019. évi kiadásához 

IV. oldal második bekezdése helyesen: 

• Az Átalakulási törvény sok módosítást tartalmaz – ezek közül a legjelentősebb, hogy a vagyonmérleg tervezetek 
könyvvizsgálata csak azokban az esetekben kötelező, amelyeknél valamelyik jogelőd jogi személyre egyébként a 
beszámoló könyvvizsgálata jogszabály által kötelezően előírt. A végleges vagyonmérlegek könyvvizsgálata 
változatlanul minden esetben kötelező. 

5. oldal 4. bekezdés első mondata 
A legfőbb szerv átalakulással, egyesüléssel, szétválással kapcsolatos első ülését megelőzően meg kell vizsgálni, hogy az 
Átalakulási törvény 4. § (6) bekezdése alapján kötelező-e a vagyonmérleg tervezeteket könyvvizsgálóval ellenőriztetni. 

16. oldal utolsó előtti bekezdés 
A végleges vagyonmérlegeket, végleges vagyonleltárakat (is) független könyvvizsgálóval (célszerűen azzal, aki a 
tervezeteket vizsgálta) minden esetben ellenőriztetni kell. Itt nem alkalmazható a mentesítés, ha a jogelődök a 

számviteli törvény alapján nem kötelezettek a könyvvizsgálatra. 
 
24. oldal alján, 25. oldal tetején levő feladat helyesen: 

Feladat:  
Mutassa be, hogy az alábbi információk alapján hogyan kell kiszűrni a vagyonmérlegekben megjelenő kölcsönös 
részesedést! Az üzleti vagy cégérték állományba vételének feltételeit teljesülnek. 

a) „A” Kft. beolvad a „B” Zrt.-be. „B” Zrt. tulajdonában van „A” Kft. üzletrészeinek 80%-a. A részesedés bekerülési 
értéke 10 000 eFt. A vagyonmérleg tervezetben „A” Kft. jegyzett tőkéje 2 000 eFt, saját tőkéje az átértékelés 
előtt 5 000 eFt, az átértékelés után 8 000 eFt. A részesedés bekerülési értékét a megszerzéskor a jövedelemtermelő 
képesség módszerével határozták meg. 

b) Mennyiben változna a megoldás, ha a végleges vagyonmérlegben „A” Kft. átértékelt saját tőkéje 9 000 eFt lenne? 

Megszerzéskori Üzleti vagy cégérték  10 000 – 5 000 * 0,8 = 6 000 eFt  
(ennél nem lehet magasabb az átalakulás során állományba vett érték). 

 

a) Eset kidolgozása 
 „B” Zrt. részesedésével arányos átértékelt saját tőke 8 000 eFt * 0,8 = 6 400 eFt. 
 Részesedés értékének arányos saját tőkét meghaladó összege 10 000 – 6 400 = 3 600 eFt. 
 Kiszűrések:  Üzleti vagy cégérték nő    3 600 eFt-tal 
    Jegyzett tőke csökken     1 600 eFt-tal (2 000 * 0,8) 
    Eredménytartalék csökken    4 800 eFt-tal (8 000 – 2 000) * 0,8 
    Részesedés csökken  10 000 eFt-tal 

b) Eset kidolgozása 
 „B” Zrt. részesedésével arányos átértékelt saját tőke 9 000 eFt * 0,8 = 7 200 eFt. 
 Részesedés értékének arányos saját tőkét meghaladó összege 10 000 – 7 200 = 2 800 eFt. 
 Kiszűrések:  Üzleti vagy cégérték nő    2 800 eFt-tal 
    Jegyzett tőke csökken     1 600 eFt-tal (2 000 * 0,8) 
    Eredménytartalék csökken    5 600 eFt-tal (9 000 – 2 000) * 0,8 
    Részesedés csökken  10 000 eFt-tal 

 

279. oldal táblázata 

• 10. Forgóeszközök …. (utolsó oszlopban)   00 helyesen 2 000 

285. oldal táblázata 

• 1. Korrigált … (második eset)   0 helyesen – 400 
• 1. Korrigált … (harmadik eset)   0 helyesen – 400 

296. oldal táblázata 

• II. Befektetési ….   0 helyesen – 1 000 


