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Készletek bekerülési értéke

Bekerülési érték összetevői:

1) Beszerzési költség:

+ Vételár
+ Import vám
+ Vissza nem igényelhető 
adó
+ Szállítási, rakodási 
költség
- Engedmények

NEM része a bekerülési 
értéknek:

~Nem szokás mértékű veszt.
~Tárolási ktg. (kivétel!, ha…)
~Igazgatási ktg.
~Értékesítési ktg.

2) Átalakítási költség: Anyag 
> Átalakítás > Késztermék

Lehet:
~Közvetlen költség
~Felosztott üzemi ált. ktg. 
(Fix / Változó ktg.)

Felosztott üzemi ált. ktg. 

Szokásos kapacitás: 
bekerülési érték része

Nem szokásos kapacitás
(Sztrájk, üzembezárás):
Ráfordítás

3) Egyéb költség Lásd IAS16

Hitelfelvételi költség (IAS23)

Halasztott fizetés

IAS2 Első értékelés



Készletek követő értékelése

Mérlegben

Alacsonyabb összeg az 
alábbi kettő közül

1) Bekerülési érték
2) NRÉ

+ Eladási ár
- Befejezés ktg.-e
- Ért. ktg.-e
= NRÉ

Készletek leírása ÉV 
NEM IAS36!

~ Sérülés
~ Rongálódás
~ Elavult
~ Eladási ár csökk.

Szerződéses készletek 
leírása:

NRÉ = Szerződéses 
érték

IAS37 Céltartalék

Késztermék előállítása 
céljából tartott anyagok 
leírása

IAS2 Követő értékelés NRÉ: Nettó realizálható érték
Ktg.: Költség
Ért. ktg.-e: Értékesítés költsége



Vége



Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok

A videóban / pdf-ben a nemzetközi számviteli ismeretekkel kapcsolatos tartalmak a Nemzetközi 
Pénzügyi Beszámolási Standardok és a kapcsolódó magyarázó szövegei az 1606/2002/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok 
elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendelet és kapcsolódó módosításai, vagyis az Európai Unió 
által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok, az úgynevezett EU IFRS® 
standardok figyelembevételével készültek.
A videó / pdf teljes tartalmában az IFRS Foundation védjegyhasználati irányelveinek megfelelően 
az IFRS®, az IAS®, az IFRIC®, a SIC®, védjegyek az alábbiak szerint kerülnek használatra:
� IFRS: melléknévként, de első előforduláskor IFRS® standardok (a továbbiakban: IFRS 

Standardok) megnevezéssel kerül feltüntetésre. Az ® szimbólum nem szükséges a konkrét 
standardok említéséhez, pl.: IFRS 1, IFRS 2…

� IAS: első előforduláskor IAS® standardok (a továbbiakban: IAS Standardok) kerül feltüntetésre. 
Az ® szimbólum nem szükséges a konkrét standardok említéséhez, pl.: IAS 1, IAS 2…

� IFRIC: első előforduláskor IFRIC® értelmezések (a továbbiakban: IFRIC Értelmezések) kerül 
feltüntetésre

� SIC: első előforduláskor SIC® értelmezések (a továbbiakban: SIC Értelmezések) kerül 
feltüntetésre



Jogi nyilatkozat

A videó / pdf teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. A videóból / pdf-ből tartalmat, képet, 
szöveget/szöveg részletet másolni, más oldalon, fórumon, nyomtatott médiumokban, nyilvános 
előadásokon, vagy bármilyen írott módon, illetve szóban, felhasználni csak és kizárólag a szerző –
Farkas Krisztina – írásos engedélyével lehet. 


