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Fogalmak

� Céltartalék
� Kötelezettség
� Kötelmet keletkeztető esemény
� Jogi kötelem
� Vélelmezett kötelem
� Függő kötelezettség
� Függő követelés
� Hátrányos szerződés
� Átszervezés



Céltartalék

A céltartalék egy bizonytalan ütemezésű vagy összegű 
kötelezettség.



Kötelezettség

A kötelezettség egy gazdálkodó egység múltbeli 
eseményekből származó olyan meglévő kötelme, amelynek a 
teljesítése várhatóan gazdasági hasznokat megtestesítő 
erőforrásoknak a gazdálkodó egységből történő kiáramlását 
eredményezi.



Kötelmet keletkeztető esemény

A kötelmet keletkeztető esemény egy olyan esemény, 
amely jogi vagy vélelmezett kötelmet hoz létre, azt 
eredményezve, hogy a gazdálkodó egységnek nincs más reális 
alternatívája, mint hogy ezt a kötelmét teljesítse.



Jogi kötelem

A jogi kötelem
olyan kötelem, amely:
� egy szerződésből (annak kifejezett vagy hallgatólagos 

feltételein keresztül);
� jogszabályokból; vagy
� egyéb jogi műveletből származik.



Vélelmezett kötelem

A vélelmezett kötelem olyan kötelem, amely egy gazdálkodó 
egység cselekedeteiből ered, amikor:
� egy bevett múltbeli gyakorlat, nyilvánosságra hozott politikák 

vagy egy megfelelően részletezett tárgyidőszaki bejelentés által 
a gazdálkodó egység jelezte más felek felé, hogy bizonyos 
felelősségeket vállalni fog; és

� ily módon a gazdálkodó egység jogos várakozásokat ébresztett 
azon más felekben arra, hogy teljesíteni fogja azokat a 
kötelezettségeit.



Függő kötelezettség

A függő kötelezettség
� olyan lehetséges kötelem, amely múltbeli eseményekből 

származik, és amelynek létezését csak egy vagy több, nem 
teljesen a gazdálkodó egység ellenőrzése alatt álló, 
bizonytalan jövőbeli esemény bekövetkezése vagy be nem 
következése fogja megerősíteni; vagy

� olyan meglévő kötelem, amely múltbeli eseményekből 
származik, de nem mutatták ki, mert:
- nem valószínű, hogy a kötelem kiegyenlítése gazdasági 
hasznot megtestesítő erőforrások kiáramlását fogja igényelni; 
vagy
- a kötelem összege nem mérhető megfelelő 
megbízhatósággal.



Függő követelés

A függő követelés olyan lehetséges követelés, amely múltbeli 
eseményekből származik, és amelynek létezését csak egy vagy 
több, nem teljesen a gazdálkodó egység ellenőrzése alatt álló, 
bizonytalan jövőbeli esemény bekövetkezése vagy be nem 
következése fogja megerősíteni.



Hátrányos szerződés

A hátrányos szerződés egy olyan szerződés, amelyben a 
szerződés szerinti kötelmek teljesítésével kapcsolatos 
elkerülhetetlen költségek meghaladják a szerződés alapján 
várhatóan befolyó gazdasági hasznokat.



Átszervezés

Az átszervezés egy olyan, a vezetés által megtervezett és 
ellenőrzött program, amely lényegesen megváltoztatja:
� a gazdálkodó egység által folytatott üzleti tevékenység 

hatókörét; vagy
� az ezen üzleti tevékenység folytatásának módját.



Vége
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Céltartalék, függő kötelezettség, függő követelés

� Céltartalék
� Függő kötelezettség
� Függő követelés



Céltartalék

Céltartalék =
Bizonytalan ütemezésű vagy összegű kötelezettség



Céltartalék

Kötelezettség =
Egy gazdálkodó egység múltbeli  eseményekből származó, 
olyan meglévő kötelme, melynek teljesítése várhatóan 
gazdasági hasznok kiáramlását eredményezi



Céltartalék

Jogi kötelezettség =
Olyan kötelem, amely:
� egy szerződésből
� jogszabályokból
� egyéb műveletekből 
származik



Céltartalék

Vélelmezett kötelem =
Olyan kötelem, amely egy gazdálkodó egység cselekedeteiből 
ered, amikor:
� egy bevett múltbeli gyakorlat, nyilvánosságra hozott politikák 

vagy egy megfelelően részletezett tárgyidőszaki bejelentés által 
a gazdálkodó egység jelezte más felek felé, hogy bizonyos 
felelősségeket vállalni fog, és

� ily módon a gazdálkodó egység jogos várakozásokat ébresztett 
azon más felekben arra, hogy teljesíteni fogja azokat a 
kötelezettségeit



Céltartalék

Tipikus céltartalék
� Környezetvédelem
� Átszervezés
� Garanciális kötelezettség
� Peres ügyek
� Adó ellenőrzések
� Alkalmazottak kifizetései



Függő kötelezettség

Függő kötelezettség =
� Olyan lehetséges kötelem, amely múltbeli eseményekből 

származik, és amelynek létezését csak egy vagy több, nem 
teljesen a gazdálkodó egység ellenőrzése alatt álló, 
bizonytalan jövőbeli esemény bekövetkezése vagy be nem 
következése fogja megerősíteni vagy

� Olyan meglévő kötelem, amely múltbeli eseményekből 
származik, de nem mutatták ki, mert:
- nem valószínű, hogy a kötelem kiegyenlítése gazdasági 
hasznot megtestesítő erőforrások kiáramlását fogja 
igényelni, vagy

- a kötelem összege nem mérhető megfelelő 
megbízhatósággal



Függő kötelezettség

Függő kötelezettség
� CSAK közzététel!
� NINCS megjelenítés



Függő kötelezettség

Tipikus függő kötelezettség
� Opciós ügyletek, kötelezettségek
� Le nem zárt peres ügyek, melyek kimenetele nem becsülhető



Függő követelés

Függő követelés =
Olyan lehetséges követelés, amely múltbeli eseményekből 
származik, és amelynek létezését csak egy vagy több, nem 
teljesen a gazdálkodó egység ellenőrzése alatt álló, bizonytalan 
jövőbeli esemény bekövetkezése vagy be nem következése fogja 
megerősíteni



Függő követelés

Függő követelés
� CSAK közzététel!
� NINCS megjelenítés



Függő követelés

Tipikus függő követelés
� Kapott garancia, kezesség
� Opciós ügyletek, követelés
� Kapott biztosíték, zálogjog, óvadék, fedezet

Feladat: IAS37 Céltartalék, függő kötelezettség, függő 
követelés 1
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Megjelenítés

� Céltartalék megjelenítése
� Valószínűbb, mint nem



Céltartalék megjelenítése

A céltartalékot akkor kell megjeleníteni, ha
� a gazdálkodó egységnek egy múltbeli esemény következtében 

jogi vagy vélelmezett kötelme áll fenn
� valószínű, hogy a kötelem teljesítése gazdasági hasznokat 

megtestesítő erőforrások kiáramlása szükséges
� a kötelem összege megbízhatóan mérhető



Valószínűbb, mint nem

A gyakorlatban
� Bekövetkezés valószínűsége
� Bizonyosság foka
� Beszámolóban…



Valószínűbb, mint nem

Bekövetkezés
valószínűsége
0%-10%

10%-50%

50%-75%/95%
75%/95%-100%



Valószínűbb, mint nem

Bekövetkezés Bizonyosság
valószínűsége foka
0%-10% Esetleg                     

10%-50% Lehetséges

50%-75%/95% Valószínű
75%/95%-100% Lényegileg biztos



Valószínűbb, mint nem

Bekövetkezés Bizonyosság Beszámolóban
valószínűsége foka
0%-10% Esetleg                     -

10%-50% Lehetséges Függő kötelezettség
Függő követelés
Csak közzététel

50%-75%/95% Valószínű Céltartalék
75%/95%-100% Lényegileg biztos Céltartalék



Vége
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Értékelés

� Legjobb becslés
� Legjobb becslés módszerei
� Értékelés



Legjobb becslés

Céltartalékot akkor kell megjeleníteni, ha
� A kötelem összege megbízhatóan mérhető
� Céltartalék a legjobb becsléssel meghatározható



Legjobb becslés

� Legjobb becslés = 
� Az az összeg, amelyet a gazdálkodó egység a kötelezettség 

rendezésére, vagy
� Egy harmadik fél részére történő átruházásért
� Reálisan fizetne a mérleg fordulónapján



Legjobb becslés módszerei

� Legjobb becslés módszerei
� Bizonytalanság mértékének számszerűsítése
� Statisztikai módszerek
� Tapasztalati adatok
� Szakértői vélemények



Legjobb becslés módszerei

Legjobb becslés 
Egyedi ügyletnél az egyedileg legvalószínűbb kimenet várható 
kimenetek súlyozott átlaga



Értékelés

Céltartalék értékelése
� A kockázatokat és bizonytalanságokat figyelembe kell venni
� A jelenértéket figyelembe kell venni, ha a pénz időértéke 

jelentős (= céltartalékot jelenértékre kell diszkontálni)
� Diszkont lebontás, ha a pénz időértéke jelentős >>> 

kamatráfordítás
� Jövőbeni eseményeket figyelembe kell venni
� Környezetvédelmi kötelezettség
� Eszközök elidegenítéséből származó nyereséget nem szabad 

figyelembe venni
� Minden fordulónapon felülvizsgálni



Értékelés

Feladat: IAS37 Céltartalék értékelés 1, 2, 3, 4, 5, 6,
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Sajátos céltartalék

� Jövőbeni működési veszteség
� Hátrányos szerződés
� Átszervezés



Jövőbeni működési veszteség

Jövőbeni működési veszteségre NEM!!! képezhető 
céltartalék



Hátrányos szerződés

Hátrányos szerződés =
Olyan szerződés, melyben a szerződéses kötelmek teljesítésével 
a veszteség elkerülhetetlen, a költségek meghaladják a gazdasági 
hasznokat



Hátrányos szerződés

Hátrányos szerződés például: 
� Fel nem mondható szerződés 
� Nagyon kedvezőtlen feltétellel felmondható szerződés



Hátrányos szerződés

Hátrányos szerződés esetén
Az alábbiak közül az ALACSONYABB összegre céltartalékot kell 
képezni
� A (hátrányos) szerződés teljesítésével kapcsolatosan felmerülő 

költségek
� A (hátrányos) szerződés nem teljesítéséből eredő szankciók



Átszervezés

Átszervezés:
� Üzletág értékesítés, felszámolás
� Telephely bezárás, vagy a telephely üzleti tevékenységének 

egyik régióból, országból áthelyezése másikba
� Irányítási szervezet megváltoztatása

Például: vezetői szint kiiktatása
� A gazdálkodó egység tevékenységének jellegére és 

súlypontjára lényeges hatás gyakorló átszervezések



Átszervezés

Átszervezésre céltartalékot kell képezni
Átszervezésre vonatkozó vélelmezett kötelem csak akkor 
keletkezik, ha
� Van részletes, formális terv az átszervezésre

- Érintett üzleti terv,  üzleti tevékenység
- Érintett telephely
- Érintett alkalmazottak (telephely, munkakör, munkaviszony
megszűnés

- Átszervezés várható ráfordításai 
- Végrehajtás dátuma

� Az érintettek számára bejelentett az átszervezés



Átszervezés

Átszervezésre képzett céltartalék olyan ráfordítás 
lehet, amely
� Szükségszerűen együtt jár az átszervezéssel
� Nem kapcsolódik a gazdálkodó egység folytatódó 

tevékenységéhez



Átszervezés

Átszervezésre képzett céltartalék NEM tartalmazhat 
olyan ráfordításokat, mint például
� Megmaradó alkalmazottak átképzése, áthelyezése
� Marketing költség
� Új rendszerekbe történő befektetés

Feladat: IAS37 Hátrányos szerződés 1, 2, 
IAS37 Átszervezés 1, 2, 3,



Vége


