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Céltartalék, függő kötelezettség, függő követelés 1

Az alábbi esetek céltartaléknak, vagy függő 
kötelezettségnek, vagy függő követelésnek 
minősülnek?



1) A gazdálkodó egységet beperelte egyik üzleti partnere, a 
jogászok szerint, a gazdálkodó egység biztos nem veszíti el a 
pert

2) A gazdálkodó egységet beperelte egyik üzleti partnere, a 
jogászok szerint 30%-os a valószínűsége annak, hogy a 
gazdálkodó egység elveszíti a pert

3) A gazdálkodó egységet beperelte egyik üzleti partnere, a 
jogászok szerint 95%-os a valószínűsége annak, hogy a 
gazdálkodó egység elveszíti a pert



4) A gazdálkodó egység beperelte egyik üzleti partnerét, a 
jogászok szerint 30%-os a valószínűsége annak, hogy a 
gazdálkodó egység megnyeri a per

5) A gazdálkodó egység az általa gyártott termékek után 
garanciális kötelezettséget vállal az értékesítést követő 3 
évben

6) A gazdálkodó egység kezességet vállalt egyik üzleti partnere 
hitelügyletére, az előzetes információk alapján az üzleti partner 
vissza tudja fizeti a pénzintézetnek az összeget



7) A gazdálkodó egység kezességet vállalt egyik üzleti partnere 
hitelügyletére, az előzetes információk alapján az üzleti partner 
nem vissza tudja teljes összegben visszafizetni a 
pénzintézetnek a hitelt

8) A gazdálkodó egység egyik üzletágát teljesen megszünteti, a 
megszüntetéssel kapcsolatos részletes üzleti tervet 
elkészítette, és erről az érintetteket még mérlegfordulónap
előtt tájékoztatta

9) A gazdálkodó egység egyik hátrányos szerződéséből úgy 
döntött kiszáll, azaz vállalja a szerződés nem teljesítésével 
kapcsolatos szankciókat



10)A gazdálkodó egység egyik veszélyes vegyi anyagokat is 
gyártó gyártelepének 20 év múlva esedékes környezetvédelmi 
kötelezettsége

11)A gazdálkodó egységnél épp adóhatósági ellenőrzés van, az 
adóellenőrök előzetes tájékoztatása alapján 
mérlegfordulónapot követően ér véget az adóellenőrzés, és a 
feltárt hiányosságok miatt jelentős szankció várható



Megoldás

Céltartalék?
Függő kötelezettség?
Függő követelés?



1) A gazdálkodó egységet beperelte egyik üzleti partnere, a 
jogászok szerint, a gazdálkodó egység biztos nem veszíti el a 
pert
-



1) A gazdálkodó egységet beperelte egyik üzleti partnere, a 
jogászok szerint, a gazdálkodó egység biztos nem veszíti el a 
pert
-

2) A gazdálkodó egységet beperelte egyik üzleti partnere, a 
jogászok szerint 30%-os a valószínűsége annak, hogy a 
gazdálkodó egység elveszíti a pert
Függő kötelezettség



1) A gazdálkodó egységet beperelte egyik üzleti partnere, a 
jogászok szerint, a gazdálkodó egység biztos nem veszíti el a 
pert
-

2) A gazdálkodó egységet beperelte egyik üzleti partnere, a 
jogászok szerint 30%-os a valószínűsége annak, hogy a 
gazdálkodó egység elveszíti a pert
Függő kötelezettség

3) A gazdálkodó egységet beperelte egyik üzleti partnere, a 
jogászok szerint 95%-os a valószínűsége annak, hogy a 
gazdálkodó egység elveszíti a pert
Céltartalék



4) A gazdálkodó egység beperelte egyik üzleti partnerét, a 
jogászok szerint 30%-os a valószínűsége annak, hogy a 
gazdálkodó egység megnyeri a per
Függő követelés



4) A gazdálkodó egység beperelte egyik üzleti partnerét, a 
jogászok szerint 30%-os a valószínűsége annak, hogy a 
gazdálkodó egység megnyeri a per
Függő követelés

5) A gazdálkodó egység az általa gyártott termékek után 
garanciális kötelezettséget vállal az értékesítést követő 3 
évben
Céltartalék



4) A gazdálkodó egység beperelte egyik üzleti partnerét, a 
jogászok szerint 30%-os a valószínűsége annak, hogy a 
gazdálkodó egység megnyeri a pert
Függő követelés

5) A gazdálkodó egység az általa gyártott termékek után 
garanciális kötelezettséget vállal az értékesítést követő 3 
évben
Céltartalék

6) A gazdálkodó egység kezességet vállalt egyik üzleti partnere 
hitelügyletére, az előzetes információk alapján az üzleti partner 
vissza tudja fizeti a pénzintézetnek az összeget
Függő kötelezettség



7) A gazdálkodó egység kezességet vállalt egyik üzleti partnere 
hitelügyletére, az előzetes információk alapján az üzleti partner 
nem tudja teljes összegben visszafizetni a pénzintézetnek a 
hitelt
Céltartalék



7) A gazdálkodó egység kezességet vállalt egyik üzleti partnere 
hitelügyletére, az előzetes információk alapján az üzleti partner 
nem tudja teljes összegben visszafizetni a pénzintézetnek a 
hitelt
Céltartalék

8) A gazdálkodó egység egyik üzletágát teljesen megszünteti, a 
megszüntetéssel kapcsolatos részletes üzleti tervet 
elkészítette, és erről az érintetteket még mérlegfordulónap
előtt tájékoztatta
Céltartalék



7) A gazdálkodó egység kezességet vállalt egyik üzleti partnere 
hitelügyletére, az előzetes információk alapján az üzleti partner 
nem tudja teljes összegben visszafizetni a pénzintézetnek a 
hitelt
Céltartalék

8) A gazdálkodó egység egyik üzletágát teljesen megszünteti, a 
megszüntetéssel kapcsolatos részletes üzleti tervet 
elkészítette, és erről az érintetteket még mérleg fordulónap 
előtt tájékoztatta
Céltartalék

9) A gazdálkodó egység egyik hátrányos szerződéséből úgy 
döntött kiszáll, azaz vállalja a szerződés nem teljesítésével 
kapcsolatos szankciókat
Céltartalék



10)A gazdálkodó egység egyik veszélyes vegyi anyagokat is 
gyártó gyártelepének 20 év múlva esedékes környezetvédelmi 
kötelezettsége
Céltartalék



10)A gazdálkodó egység egyik veszélyes vegyi anyagokat is 
gyártó gyártelepének 20 év múlva esedékes környezetvédelmi 
kötelezettsége
Céltartalék

11)A gazdálkodó egységnél épp adóhatósági ellenőrzés van, az 
adóellenőrök előzetes tájékoztatása alapján mérleg 
fordulónapot követően ér véget az adóellenőrzés, és a feltárt 
hiányosságok miatt jelentős szankció várható
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. 
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Céltartalék értékelés 1

EGYIK gazdálkodó egységet beperelte az egyik üzleti partnere, 
a jogászok az alábbi becslést adták a perköltségre vonatkozóan:

Bekövetkezés Összeg
valószínűsége
50% 20
20% 15
10% 40
5% 22

Könyveld le a kapcsolódó gazdasági eseményeket!



Megoldás

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



Bekövetkezés Összeg
valószínűsége
50% 20
20% 15
10% 40
5% 22



Bekövetkezés Összeg
valószínűsége
50% 20
20% 15
10% 40
5% 22

Az egyedileg legvalószínűbb eset 50%, hisz csak 1 esetről van 
szó…
20MFt céltartalékot kell képezni



Könyvelés:

Valamikor / Céltartalék képzés
T Egyéb ráfordítás
K Céltartalék (Rövid lejáratú)

20MFt



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. 
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Céltartalék értékelés 2

EGYIK gazdálkodó az általa gyártott termékek után garanciális 
kötelezettséget vállal az értékesítést követő 3 évben.
Ha valamelyik termék hibás, akkor azt kijavítja, vagy kicseréli.
A garanciális kötelezettségekre a korábbi évek tapasztalatai 
alapján képez céltartalékot :
Eladott termék Hiba Javítási költség
80%-a Hibamentes 0
15%-a Kis hiba 100
5%-a Nagy hiba 50

Könyveld le a kapcsolódó gazdasági eseményeket!



Eladott 
termék

Hiba Javítási
költség

80%-a Hibamentes 0

15%-a Kis hiba 100

5%-a Nagy hiba 50

Megoldás



Eladott 
termék

Hiba Javítási
költség

Súlyozott 
átlag

80%-a Hibamentes 0 80%x0= 0

15%-a Kis hiba 100 15%x100= 15

5%-a Nagy hiba 50 5%x50= 2,5

Megoldás



Eladott 
termék

Hiba Javítási
költség

Súlyozott 
átlag

80%-a Hibamentes 0 80%x0= 0

15%-a Kis hiba 100 15%x100= 15

5%-a Nagy hiba 50 5%x50= 2,5

Összesen
=0+15+2,5

17,5

Megoldás



Eladott 
termék

Hiba Javítási
költség

Súlyozott 
átlag

80%-a Hibamentes 0 80%x0= 0

15%-a Kis hiba 100 15%x100= 15

5%-a Nagy hiba 50 5%x50= 2,5

Összesen
=0+15+2,5

17,5

Megoldás

17,5MFt céltartalékot kell képezni



Könyvelés:

Valamikor / Céltartalék képzés
T Egyéb ráfordítás
K Céltartalék (Hosszú lejáratú)

17,5MFt



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. 
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Céltartalék értékelés 3

EGYIK gazdálkodó az általa gyártott termékek után garanciális 
kötelezettséget vállal az értékesítést követő 3 évben. Az 
értékesített mennyiség 10 000db. Ha valamelyik termék hibás, 
akkor azt kijavítja, vagy kicseréli. A garanciális kötelezettségekre 
a korábbi évek tapasztalatai alapján képez céltartalékot :
Eladott termék Hiba Javítási költség(Ft/db)
80%-a Hibamentes 0
15%-a Kis hiba 1 000
5%-a Nagy hiba 500

Könyveld le a kapcsolódó gazdasági eseményeket!



Eladott 
termék

Hiba Javítási
költség
Ft/db

80%-a Hibamentes 0

15%-a Kis hiba 1 000

5%-a Nagy hiba 500

Megoldás



Eladott 
termék

Hiba Javítási
költség
Ft/db

Súlyozott 
átlag
Ft/db

80%-a Hibamentes 0 80%x0= 0

15%-a Kis hiba 1 000 15%x1 000= 
150

5%-a Nagy hiba 500 5%x500 = 
25

Megoldás



Eladott 
termék

Hiba Javítási
költség
Ft/db

Súlyozott 
átlag
Ft/db

80%-a Hibamentes 0 80%x0= 0

15%-a Kis hiba 1 000 15%x1 000= 
150

5%-a Nagy hiba 500 5%x500 = 
25

Összesen = 0+150+25 175

Megoldás



Értékesített mennyiség 10 000db.
Összesen: 10 000dbx175Ft/db= 1 750 000Ft = 1 750eFt



Értékesített mennyiség 10 000db.
Összesen: 10 000dbx175Ft/db= 1 750 000Ft = 1 750eFt

1 750eFt céltartalékot kell képezni



Könyvelés:

Valamikor / Céltartalék képzés
T Egyéb ráfordítás
K Céltartalék (Hosszú lejáratú)

1 750eFt



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. 



IAS37

Céltartalékok, 
függő kötelezettségek és 
függő követelések
Céltartalék értékelés 4



Céltartalék értékelés 4

EGYIK gazdálkodó egység az általa gyártott termékek után 
garanciális kötelezettséget vállal az értékesítést követő 1 évben. 
150MFt értékben adott el olyan terméket, amelyek után 
garanciális kötelezettséggel kell számolnia. 
A garanciális költségek az eladási ár 30%-át teszik ki. 
A tapasztalati számok alapján az értékesített mennyiség 20%-a 
meghibásodik.

Könyveld le a kapcsolódó gazdasági eseményeket!



Megoldás

9MFt céltartalékot kell képezni

Eladott termék Hiba Javítási költség

20%-a Hiba 150x30%x20%= 9



Könyvelés:

Valamikor / Céltartalék képzés
T Egyéb ráfordítás
K Céltartalék (Rövid lejáratú)

9MFt



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. 



IAS37

Céltartalékok, 
függő kötelezettségek és 
függő követelések
Céltartalék értékelés 5



Céltartalék értékelés 5

EGYIK gazdálkodó egység környezetvédelmi kötelezettsége 3 
év múlva várható 100 MFt értékben. A pénz időértékének hatása 
jelentős, a diszkontráta 10%

Könyveld le a kapcsolódó gazdasági eseményeket!



Megoldás

Jelenérték
Diszkontlebontás
Könyvelés



FV (Jövőérték) Környezetvédelmi
kötelezettség 3 év múlva

100

t (Periódus) 3 év

r (Kamatláb) 10 %

PVIFt,r Diszkonttényező
= 1/(1+r)t = 1/(1+10%)3= 1/(110%)3

0,7513

PV (Jelenérték)
= Jövőérték x Diszkonttényező = FVxPVIFt,r
=  100x0,7513

75,13

Jelenérték



75,13 MFt céltartalékot kell képezni



Diszkont lebontás

1. év vége 75,13x10%= 7,51

2. év vége (75,13+7,51)x10%= 8,26

3. év vége (75,13+7,51+ 8,26)x10%= 9,09



Diszkont lebontás

1. év vége 75,13x10%= 7,51

2. év vége (75,13+7,51)x10%= 8,26

3. év vége (75,13+7,51+ 8,26)x10%= 9,09

Ellenőrzés

Összesen 7,51+8,26+9,09= 24,86

FV-PV 100-75,13= 24,87



Könyvelés

1.év valamikor / Céltartalék képzés
T Egyéb ráfordítás
K Céltartalék (Hosszú lejáratú)

75,13MFt



Könyvelés

1.év vége / Diszkont lebontás
T Kamat ráfordítás
K Céltartalék

7,51MFt



Könyvelés

2.év vége / Diszkont lebontás
T Kamat ráfordítás
K Céltartalék

8,26MFt



Könyvelés

3.év vége / Diszkont lebontás
T Kamat ráfordítás
K Céltartalék

9,09MFt



Céltartalék

1.év valamikor/ 75,13

1.év vége/ 7,51

2.év vége/ 8,26

3.év vége/ 9,09

100



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. 



IAS37

Céltartalékok, 
függő kötelezettségek és 
függő követelések
Céltartalék értékelés 6



Céltartalék értékelés 6

IAS16 Ingatlanok, gépek és berendezések
IAS16 Leszerelés… 1,2



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. 



IAS37

Céltartalékok, 
függő kötelezettségek és 
függő követelések
Hátrányos szerződés 1



Hátrányos szerződés 1

EGYIK gazdálkodó egység bérel egy irodaházat 5 évre, az éves 
bérleti díj 20MFt. A szerződés a futamidő alatt, csak nagyon 
kedvezőtlen feltétellel mondható fel, a fennmaradó futamidő 
díjának
a) 150%-át kell kifizetni
b) 90%-át kell
A 4. év végén a gazdálkodó felmondta a szerződést.

Könyveld le a tárgyévi kapcsolódó gazdasági 
eseményeket!



Megoldás

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



a)

Hátrányos szerződés

Szerződés teljesítésével 
kapcsolatosan felmerülő költségek

20

Szerződés nem teljesítéséből eredő 
szankciók
= 20x150%

30

Céltartalék
Az ALACSONYABB összeg
20<30

20



20 MFt céltartalékot kell képezni



Könyvelés

a) Tárgyév valamikor / Céltartalék képzés
T Egyéb ráfordítás
K Céltartalék (Hosszú lejáratú)

20MFt



b)

Hátrányos szerződés

Szerződés teljesítésével 
kapcsolatosan felmerülő költségek

20

Szerződés nem teljesítéséből eredő 
szankciók
= 20x90%

18

Céltartalék
Az ALACSONYABB összeg
18<20

18



18 MFt céltartalékot kell képezni



Könyvelés

b) Tárgyév valamikor / Céltartalék képzés
T Egyéb ráfordítás
K Céltartalék (Hosszú lejáratú)

18MFt



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. 
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függő követelések
Hátrányos szerződés 2



Hátrányos szerződés 2

IAS2 Készletek
IAS2 Készlet értékelés 4



Készlet értékelés 4

EGYIK gazdálkodó egység egyik készletéből összesen 1 500db-
ot tart, melynek bekerülési értéke 700eFt/db, nettó realizálható 
értéke 600eFt/db.
A gazdálkodó egység egyik üzleti partnerével kötött szerződéses 
megállapodásának megfelelően a készletekből 1 800db-ot kell 
biztosítania, melynek (szerződéses) ára 500eFt/db, újra 
beszerzési ára pedig 800eFt/db.

Határozd meg a készletek értékét!



Megoldás

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



Hátrányos szerződés

Szerződés teljesítésével 
kapcsolatosan felmerülő költségek
= (1 800db-1 500db)x800eFt/db
= 300dbx800eFt/db

240

Szerződés nem teljesítéséből eredő 
szankciók

?

Céltartalék
Az ALACSONYABB összeg
20240<?

240



240MFt céltartalékot kell képezni



Könyvelés

Valamikor / Céltartalék képzés
T Egyéb ráfordítás
K Céltartalék (Rövid lejáratú)

240MFt



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. 



IAS37

Céltartalékok, 
függő kötelezettségek és 
függő követelések
Átszervezés 1



Átszervezés 1

EGYIK gazdálkodó vezetése egyik üzletágának a bezárásáról 
döntött, melynek tényéről az érintetteket még fordulónap előtt 
értesítették.
Az átszervezés várható költsége 200 MFt.

Könyveld le a kapcsolódó gazdasági eseményeket!



Megoldás

Átszervezésre céltartalékot kell képezni
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



200 MFt céltartalékot kell képezni.



Könyvelés:

Valamikor / Céltartalék képzés
T Egyéb ráfordítás
K Céltartalék (Rövid lejáratú)

200MFt



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. 
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Átszervezés 2

EGYIK gazdálkodó vezetése egyik üzletágának a bezárásáról 
döntött, melynek tényéről az érintetteket még nem értesítették.
Az átszervezés várható költsége 200 MFt.

Könyveld le a kapcsolódó gazdasági eseményeket!



Megoldás

Átszervezésre céltartalékot kell képezni
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



Nincs könyvelés



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. 
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Átszervezés 3

EGYIK gazdálkodó vezetése egyik üzletágának a bezárásáról 
döntött, melynek tényéről az érintetteket még fordulónap előtt 
értesítették.
Az átszervezés várható költségei az alábbiak:

� Az átszervezés szükségszerű ráfordításai: 100
� A megszűnés marketing kommunikációs költsége 30
� Megmaradó alkalmazottak átképzése 80

Könyveld le a kapcsolódó gazdasági eseményeket!



Megoldás

Átszervezésre céltartalékot kell képezni
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



Az átszervezés várható költségei 

� Az átszervezés szükségszerű ráfordításai: 100
� A megszűnés marketing kommunikációs költsége 30
� Megmaradó alkalmazottak átképzése 80



Az átszervezés várható költségei

� Az átszervezés szükségszerű ráfordításai: 100
� A megszűnés marketing kommunikációs költsége 30
� Megmaradó alkalmazottak átképzése 80



Könyvelés:

Valamikor / Céltartalék képzés
T Egyéb ráfordítás
K Céltartalék (Rövid lejáratú)

100MFt



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. 


