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Céltartalék

Bizonytalan ütemezésű vagy 
bizonytalan összegű 
kötelezettség

Tipikus:
Környezetvédelem
Átszervezés
Garanciális kötelezettség
Peres ügyek
Adó ellenőrzés
Alkalmazottak kifizetései

Függő kötelezettség

Lehetséges kötelem

Tipikus:
Opciós ügyletek
Le nem zárt peres ügyek, 
melynek kimenetele nem 
becsülhető

Függő követelés

Lehetséges követelés

Tipikus:
Kapott garancia, kezesség
Opciós ügyletek
Kapott biztosíték, zálogjog 
óvadék, fedezet
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Megjelenítés

Bekövetkezés valószínűsége

0-10%

10-50%

50-75/95%

75/95-100%

Bizonyosság foka

Esetleg

Lehetséges

Valószínű

Lényegileg biztos

Beszámolóban

-

Függő követelés / kötelezettség 
CSAK közzététel!

Céltartalék:
T Egyéb ráfordítás / Közvetlen költség
K Céltartalék (Hosszú / Rövid)

Céltartalék:
T Egyéb ráfordítás / Közvetlen költség
K Céltartalék (Hosszú / Rövid)
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Sajátos céltartalék

Jövőbeni működési veszteségek

Nem képezhető CT

Hátrányos szerződés
(Fel nem mondható szerződés)

Nagyon kedvezőtlen feltétellel 
felmondható szerződés

Az alábbi 2 összeg közül az 
ALACSONYABB-ra kell CT-t 
képezni

1) Hátrányos szerződés 
teljesítésével 
kapcsolatosan felmerülő 
költség

2) Hátrányos szerződés 
nem teljesítéséből eredő 
szankció

Átszervezés

Például:
Üzletág értékesítés, 
felszámolás
Telephely bezárás, 
áthelyezés
Vezetői szint kiiktatás

CT-ot kell képezni, ha

Van részletes, 
formális terv az 
átszervezésre

Az érintettek részére 
bejelentették az 
átszervezést

IAS37 Sajátos céltartalék
CT: céltartalék



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. 


