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Lízingbevevő

Lízing kötelezettség kezdeti 
értéke

Lízingdíjak jelenértéke:
PVAN 

PVAN= AN x PVIFA
PVAN: Annuitások 
jelenértéke
AN: Periódusonkénti 
pénzáram (lízingdíj)
PVIFA: Annuitás diszkont 
tényező

T Használati jog eszköz
K Lízingkötelezettség HL

Lízing kamat

= Lízing kötelezettség 
kezdeti értéke x Lízing 
implicit kamatláb %

T Kamatráfordítás
K Pénzeszköz

Lízing törlesztés

= Lízingdíj – Lízing kamat

T Lízingkötelezettség HL
K Pénzeszköz

Használati jog eszköz ÉCS

T Értékcsökkenés / 
Ráfordítás
J HJE ÉCS

IFRS16 Lízingbevevő
HL: Hosszú lejáratú
HJE: Használati jog eszköz
ÉCS: értékcsökkenés



IFRS16 Effektív kamatláb módszer
PVAN: Annuitások jelenértéke
AN: Periódusonkénti pénzáram
RL: Rövid lejárat
HL: Hosszú lejárat

Periódus Nyitó érték Lízingdíj

(=Tőke + Kamat)
Kamat

(Implicit kamatláb, 
vagy
Járulékos 
lízingbevevői 
kamatláb)

Tőke

(= Lízingdíj - Kamat)
Záró érték

1.év Lízing kötelezettség 
kezdeti értéke
PVAN

Lízingdíj 
AN 

Nyitó érték x 
Kamatláb%

+ Nyitó érték 
- Lízingdíj
+ Kamat
(HL+RL Lízing 
kötelezettség a 
mérlegben)

2.év = Előző év Záró
érték

Lízingdíj 
AN 

Nyitó érték x 
Kamatláb%

(RL Lízing 
kötelezettség a 
mérlegben, 
következő évi 
törlesztés)

= Nyitó érték 
- Lízingdíj
+ Kamat

- +                =



Lízingbevevő

Lízing kötelezettség

Lízing kötelezettség kezdeti értéke

Fix lízingdíj Változó lízingdíj

Például: Fogyasztói árindex

Lízing kötelezettség újraértékelése, ha 
változik

Lízingfutamidő

Kamatláb

Indexek ráták

IFRS16 Lízingbevevő



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. 


