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Pénzügyi instrumentum

Pénzügyi instrumentum minden olyan szerződés, amely 
valamely gazdálkodó egységnél pénzügyi eszközt, ugyanakkor 
egy másik gazdálkodó egységnél pénzügyi kötelezettséget vagy 
tőkeinstrumentumot keletkeztet.



Pénzügyi eszköz

Pénzügyi eszköz bármely eszköz, amely:
� pénzeszköz
� egy másik gazdálkodó egység tőkeinstrumentuma;
� szerződésen alapuló jog
� olyan szerződés, amely a gazdálkodó egység saját 

tőkeinstrumentumában kerül vagy kerülhet teljesítésre, 



Pénzügyi kötelezettség

Pénzügyi kötelezettség bármely olyan kötelezettség, amely:
� szerződéses kötelmet keletkeztet

vagy
� olyan szerződés, amely a gazdálkodó egység saját 

tőkeinstrumentumaiban teljesül vagy teljesíthető



Tőke instrumentum

A tőkeinstrumentum bármely szerződés, amely egy 
gazdálkodó egység összes kötelezettségének a levonása után a 
gazdálkodó egység eszközeiben meglévő 
maradványérdekeltséget testesít meg.



Valós érték

A valós érték az az ár, amelyet egy eszköz értékesítésekor 
kapnának, illetve egy kötelezettség átruházásakor kifizetnének 
egy piaci szereplők között létrejött szabályos ügylet alapján az 
értékelés időpontjában. (Lásd az IFRS 13 Valós értéken történő 
értékelés standardot.)



Visszaadható instrumentum

A visszaadható instrumentum olyan pénzügyi 
instrumentum, amely birtokosát feljogosítja arra, hogy az 
instrumentumot készpénzért vagy más(ik) pénzügyi eszközért 
cserébe visszaadja kibocsátójának, vagy bizonytalan jövőbeli 
esemény bekövetkeztekor, illetve az instrumentum birtokosának 
elhalálozásakor vagy nyugalomba vonulásakor automatikusan 
visszakerül a kibocsátóhoz.



Szerződés

A jelen standardban a „szerződés” és a „szerződéses” 
kifejezések olyan, kettő vagy több fél között létrejött 
megállapodásra utalnak, amely olyan egyértelmű gazdasági 
következményekkel jár, amelyek elkerülése a felek 
rendelkezésétől csak kismértékben vagy egyáltalán nem függ, 
általában azért, mert a megállapodás jogilag kikényszeríthető. A 
szerződések, ahogyan a pénzügyi instrumentumok is, számos 
formát ölthetnek, és nem szükségszerűen kell írásban létezniük.



Gazdálkodó egység

A jelen standardban a „gazdálkodó egység” kifejezésbe 
beleértendők a magánszemélyek, a személyegyesítő társaságok, 
a tőkeegyesítő társaságok, a trösztök és a kormányhivatalok.



Pénzügyi eszköz

A fizetőeszköz (pénzeszköz) pénzügyi eszköz, mivel a csere 
eszközét testesíti meg, és ezért az összes tranzakció 
értékelésének és pénzügyi kimutatásokban történő 
megjelenítésének az alapját képezi.
A bankban vagy hasonló pénzügyi intézményben betétként 
elhelyezett pénzeszköz azért pénzügyi eszköz, mivel a 
betételhelyező azon szerződéses jogát testesíti meg, hogy 
pénzeszközhöz jusson az intézménytől, vagy egy pénzügyi 
kötelezettség teljesítése során az egyenleg terhére csekket vagy 
hasonló instrumentumot állítson ki egy hitelező nevére.



Pénzügyi eszköz, pénzügyi kötelezettség

A pénzeszköz jövőbeli átvételére vonatkozó szerződéses jogot 
megtestesítő pénzügyi eszközök és a pénzeszköz jövőbeli 
kifizetésére vonatkozó szerződéses kötelmet megtestesítő 
pénzügyi kötelezettségek általános példái a következők:
� vevőkövetelések és szállítói tartozások
� váltókövetelések és -tartozások
� hitelkövetelések és -tartozások
� kötvényből származó követelések és kötelezettségek



Pénzügyi eszköz, pénzügyi kötelezettség

Az egyik fél pénzeszköz átvételére vonatkozó szerződéses joga 
(vagy kifizetési kötelme) minden esetben pontosan megfelel a 
másik fél ezzel kapcsolatos kifizetési kötelmének (vagy 
bevételezésre vonatkozó jogának).



Pénzügyi eszköz, pénzügyi kötelezettség

Egy másik típust képviselnek azok a pénzügyi instrumentumok, 
amelyek esetében a bevételezésre vagy átadásra kerülő 
gazdasági haszon nem pénzeszköz, hanem más pénzügyi eszköz 
formájában jelenik meg. Például az államkötvényekben fizetendő 
kötelezvény.
A kötvények pénzügyi eszközöknek minősülnek, mivel a 
kibocsátó kormány pénzeszköz kifizetésére vonatkozó kötelmeit 
testesítik meg. Ebből következően a kötelezvény a 
kötvénytulajdonos pénzügyi eszköze és a kibocsátó 
pénzügyi kötelezettsége.



Pénzügyi eszköz, pénzügyi kötelezettség

A „lejárat nélküli” adósságinstrumentumok (pl. az 
örökjáradék-kötvények, az „állandó” adóslevelek és 
vagyonjegyek) általában azt a szerződéses jogot biztosítják a 
kötvény birtokosa számára, hogy meghatározott időpontokban 
kamatkifizetésekben részesüljön a végtelen jövőben úgy, hogy a 
tőkeösszeget nem, vagy csak olyan feltételekkel törlesztik, 
amelyek azt valószínűtlenné, vagy időben igen távolivá teszik.



Pénzügyi eszköz, pénzügyi kötelezettség

A lízing tipikusan a lízingbeadó oldalán jogosultságot, a 
lízingbevevő oldalán pedig kötelmet hoz létre bizonyos kifizetések 
sorozatára, amelyek lényegében egy hitelszerződés szerinti tőke 
és kamat egyesített fizetéseivel egyeznek meg. A lízingbeadó a 
pénzügyi lízing alapján fennálló követelése összegében a 
befektetését számolja el, nem pedig magát a pénzügyi lízing 
tárgyát képező mögöttes eszközt. Ennek megfelelően a 
lízingbeadónak a pénzügyi lízinget pénzügyi instrumentumnak kell 
tekintenie. 



Tőke instrumentum

A tőkeinstrumentumok körébe tartoznak a törzsrészvények, egyes 
visszaadható instrumentumok, némely olyan instrumentum, amely 
a gazdálkodó egységet arra kötelezi, hogy kizárólag 
felszámoláskor adja át más fél részére a gazdálkodó egység nettó 
eszközeinek arányos részét, bizonyos fajta elsőbbségi 
részvények, valamint az opciószelvények, illetve egyéb írásbeli 
vételi opciós ügyletek, amelyek lehetővé teszik tulajdonosuk 
számára, hogy adott készpénzösszeg vagy egyéb pénzügyi 
eszköz fejében meghatározott számú vissza nem váltható 
törzsrészvényt jegyezzenek vagy vásároljanak a kibocsátó 
gazdálkodó egységben.  



Származékos pénzügyi instrumentum

A pénzügyi instrumentumok magukban foglalják mind az 
elsődleges instrumentumokat (például a követelések, tartozások 
és tőkeinstrumentumok), mind pedig a származékos pénzügyi 
instrumentumokat (úgymint a pénzügyi opciók, a future és forward
ügyletek, a kamatláb- és a devizaswapok). A származékos 
pénzügyi instrumentumok megfelelnek a pénzügyi instrumentum 
fogalmának, és ennek megfelelően, a jelen standard hatálya alá 
esnek.



Származékos pénzügyi instrumentum

A származékos pénzügyi instrumentumok olyan jogokat és 
kötelmeket teremtenek, amelyek következtében az ügylet alapját 
képező elsődleges pénzügyi instrumentumban rejlő pénzügyi 
kockázatok közül egy vagy több az instrumentum felei között 
átadásra kerül. Kezdetben a származékos pénzügyi 
instrumentumok szerződéses jogot biztosítanak az egyik félnek 
arra, hogy potenciálisan előnyös feltételek mellett pénzügyi 
eszközöket vagy pénzügyi kötelezettségeket cseréljen egy másik 
féllel, vagy pedig egy szerződéses kötelmet írnak elő arra, hogy 
potenciálisan előnytelen feltételek mellett pénzügyi eszközöket 
vagy pénzügyi kötelezettségeket cseréljen egy másik féllel. 
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12 havi várható hitelezési veszteség

Az élettartami várható hitelezési veszteség része: azon várható 
hitelezési veszteség, amely a pénzügyi instrumentummal 
kapcsolatos, a beszámoló fordulónapja után 12 hónapon belül 
lehetséges nem teljesítési eseményekből ered.



Pénzügyi eszköz vagy pénzügyi kötelezettség 
amortizált bekerülési értéke

A pénzügyi eszköznek vagy pénzügyi kötelezettségnek a kezdeti 
megjelenítéskor meghatározott értéke, csökkentve a 
tőketörlesztésekkel, növelve vagy csökkentve az ezen eredeti 
érték és a lejáratkori érték közötti különbözet effektívkamatláb-
módszerrel kiszámított halmozott amortizációjával, és, pénzügyi 
eszközök esetében, kiigazítva az esetleges elszámolt 
veszteséggel.



Szerződéses eszköz

Az IFRS 15 Vevői szerződésből származó bevétel standardban 
meghatározott azon jogok, amelyeket az értékvesztés miatti 
nyereségek vagy veszteségek megjelenítése és értékelése 
céljából a jelen standardnak megfelelően kell elszámolni.



Értékvesztett pénzügyi eszköz

A pénzügyi eszköz értékvesztettnek minősül, ha bekövetkezett 
egy vagy több olyan esemény, amely káros hatással van a 
pénzügyi eszköz becsült jövőbeli cash flow-ira. A pénzügyi eszköz 
értékvesztettségére utaló bizonyítékok közé tartoznak a 
következő eseményekre vonatkozó megfigyelhető adatok:
a) a kibocsátó vagy hitelfelvevő jelentős pénzügyi nehézségei;
b) szerződésszegés, például nem teljesítés vagy késedelmes 
esemény;



Értékvesztett pénzügyi eszköz

c) a hitelező a hitelfelvevő pénzügyi nehézségeivel kapcsolatos 
gazdasági vagy szerződéses okokból olyan engedményt tett a 
hitelfelvevőnek, amelyet máskülönben nem mérlegelne;
d) valószínűvé válik, hogy a hitelfelvevő csődbe megy vagy 
egyéb pénzügyi átalakításra szorul;
e) az adott pénzügyi eszköz aktív piacának pénzügyi nehézségek 
miatti megszűnése; vagy
f) pénzügyi eszköznek a felmerült hitelezési veszteséget tükröző 
nagymértékű diszkont melletti vásárlása vagy keletkeztetése.



Hitelezési veszteség

A gazdálkodó egységet megillető szerződéses cash flow-k és az 
általa várt cash flow-k különbsége (vagyis a cash flow-hiány), az 
eredeti effektív kamatlábbal (a vásárolt vagy keletkeztetett 
értékvesztett pénzügyi eszközök esetében a hitelkorrigált effektív 
kamatlábbal) diszkontálva. A gazdálkodó egységnek a cash flow-
kat – a pénzügyi instrumentum várható élettartama alatt – a 
pénzügyi instrumentumra vonatkozó valamennyi szerződéses 
feltétel (például előtörlesztési, futamidő-hosszabbítási, 
visszahívási és hasonló opciók) figyelembevételével kell 
becsülnie. 



Hitelezési veszteség

A cash flow-k között figyelembe kell venni a biztosítékok 
értékesítéséből vagy a szerződéses feltételek szerves részét 
képező egyéb hitelképesség-javításból származó cash flow-kat is. 
Feltételezett, hogy a pénzügyi instrumentum várható élettartama 
megbízhatóan megbecsülhető. Ugyanakkor, azon ritka esetekben, 
amikor nem lehet megbízhatóan megbecsülni a pénzügyi 
instrumentum várható élettartamát, a gazdálkodó egységnek a 
pénzügyi instrumentum hátralévő szerződéses időtartamát kell 
alkalmaznia.



Hitelkorrigált effektív kamatláb

Az a ráta, amellyel a pénzügyi eszköz várható élettartama alatti 
becsült jövőbeli készpénzkifizetések vagy -bevételek pontosan a 
vásárolt vagy keletkeztetett értékvesztett pénzügyi eszköz 
amortizált bekerülési értékére diszkontálhatók. A hitelkorrigált 
effektív kamatláb kiszámításakor a gazdálkodó egységnek a 
várható cash flow-kat a pénzügyi eszközre vonatkozó valamennyi 
szerződéses feltétel (pl. előtörlesztési, futamidő-hosszabbítási, 
visszahívási vagy hasonló opciók) és a várható hitelezési 
veszteség figyelembevételével kell becsülnie.



Hitelkorrigált effektív kamatláb

A számítás tartalmaz minden olyan, a szerződő felek által 
egymásnak fizetett vagy egymástól kapott díjat és tételt, amelyek 
szerves részét képezik az effektív kamatlábnak, valamint az 
ügyleti költségeket és minden egyéb felárat vagy diszkontot. 
Feltételezett, hogy a hasonló pénzügyi instrumentumok 
csoportjának cash flow-i és várható élettartama megbízhatóan 
megbecsülhetők. Ugyanakkor, azon ritka esetekben, amikor nem 
lehet megbízhatóan megbecsülni a pénzügyi instrumentum (vagy 
a pénzügyi instrumentumok egy csoportja) cash flow-it vagy 
hátralévő élettartamát, a gazdálkodó egységnek a pénzügyi 
instrumentum teljes szerződéses időtartama alatti szerződéses 
cash flow-kat kell alkalmaznia.



Kivezetés

Egy korábban megjelenített pénzügyi eszköz vagy pénzügyi 
kötelezettség eltávolítása a gazdálkodó egység pénzügyi 
helyzetre vonatkozó kimutatásából.



Származékos termék

Olyan pénzügyi instrumentum vagy más szerződés, amely a jelen 
standard hatókörébe esik, és az alábbi három jellemző 
mindegyikével rendelkezik:
a) értéke egy meghatározott kamatláb, pénzügyi instrumentum 
ára, tőzsdei áru ára, devizaárfolyam, árindex vagy kamatindex, 
hitelminősítés vagy hitelindex, vagy ezekhez hasonló (időnként 
„mögöttesnek” nevezett) változók módosulása miatt változik –
nem pénzügyi változó esetében a változó egyik szerződő félre 
sem lehet jellemző;



Származékos termék

b) nem igényel kezdeti nettó befektetést vagy kismértékű kezdeti 
nettó befektetést igényel egyéb olyan típusú szerződésekhez 
képest, amelyek a piaci körülményekben történt változásokra 
várhatóan hasonlóan reagálnának;
c) amelyet egy jövőbeli időpontban teljesítenek.



Osztalék

A nyereségnek a tőkeinstrumentum-tulajdonosok között, 
meghatározott tőkekategóriába történt befektetéseik arányában 
történő felosztása.



Effektív kamatláb módszer

A pénzügyi eszköz vagy pénzügyi kötelezettség amortizált 
bekerülési értékének kiszámítására, valamint a kamatbevételek 
és kamatráfordítások adott időszaki eredményben való 
felosztására és megjelenítésére használt módszer.



Effektív kamatláb

Az a ráta, amellyel a pénzügyi eszköz vagy pénzügyi 
kötelezettség várható élettartama alatti becsült jövőbeli 
készpénzkifizetések vagy -bevételek pontosan a pénzügyi eszköz 
bruttó könyv szerinti értékére vagy a pénzügyi kötelezettség 
amortizált bekerülési értékére diszkontálhatók. Az effektív 
kamatláb kiszámításakor a gazdálkodó egységnek a várható cash 
flow-kat a pénzügyi instrumentumra vonatkozó valamennyi 
szerződéses feltétel (pl. előtörlesztési, futamidő-hosszabbítási, 
visszahívási vagy hasonló opciók) figyelembevételével, de a 
várható hitelezési veszteséget figyelmen kívül hagyva kell 
becsülnie. 



Várható hitelezési veszteség

A hitelezési veszteségek súlyozott átlaga, ahol a súlyok az adott 
nemteljesítési kockázatok.



Pénzügyi garanciaszerződés

Olyan szerződés, amely a kibocsátónak meghatározott fizetések 
teljesítését írja elő a tulajdonos abból adódó veszteségének 
megtérítésére, hogy egy meghatározott adós esedékességkor 
nem fizet az adósságinstrumentum eredeti vagy módosított 
feltételeivel összhangban.



Eredménnyel szemben valós értéken értékelt 
pénzügyi kötelezettség

Olyan pénzügyi kötelezettség, amely teljesíti az alábbi feltételek 
valamelyikét:
a) megfelel a kereskedési céllal tartott fogalom 
meghatározásának;
b) azt a gazdálkodó egység a kezdeti megjelenítéskor 
eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek jelöli meg;
c) azt a kezdeti megjelenítéskor vagy a későbbiekben az 
eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek jelölik meg.



Biztos elkötelezettség

Meghatározott mennyiségű erőforrásoknak meghatározott jövőbeli 
időpontban vagy időpontokban, meghatározott áron történő 
cseréjéről szóló, kötelező érvényű megállapodás.



Előre jelzett ügylet

Várható, de kötelezettségvállalással nem megerősített jövőbeli 
ügylet.



Pénzügyi eszköz bruttó könyv szerinti értéke

Pénzügyi eszköz bekerülési értéke az elszámolt veszteség miatti 
módosítás előtt.



Fedezeti arány

A fedezeti instrumentum és a fedezett tétel közötti mennyiségi 
kapcsolat (relatív súly).



Kereskedelmi céllal tartott

Olyan pénzügyi eszköz vagy pénzügyi kötelezettség, amelyre 
igaz, hogy:
a) azt alapvetően közeljövőbeli továbbértékesítés céljára 
szerezték meg vagy visszavásárlás céljából vállalták fel;
b) az a kezdeti megjelenítéskor egy olyan azonosítható pénzügyi 
instrumentumokból álló portfolió része, amelyeket együtt 
kezelnek, és amelyekkel kapcsolatban bizonyíték van a 
közelmúltbeli tényleges rövid távú nyereségszerzésre; vagy
c) az egy származékos termék (kivéve az olyan származékos 
terméket, amely pénzügyi garanciaszerződés vagy megjelölt és 
hatékony fedezeti instrumentum).



Értékvesztés miatti nyereség vagy veszteség

Az eredményben megjelenített nyereség vagy veszteség az 
értékvesztési követelmények alkalmazásából ered.



Élettartami várható hitelezési veszteség

A pénzügyi instrumentum várható élettartama alatt lehetséges 
nemteljesítési eseményekből eredő várható hitelezési veszteség.



Módosítás miatti nyereség vagy veszteség

A pénzügyi eszköz bruttó könyv szerinti értékének az újratárgyalt 
vagy módosított szerződéses cash flow-k figyelembevétele 
érdekében történő kiigazításából eredő összeg. A gazdálkodó 
egységnek a pénzügyi eszköz bruttó könyv szerinti értékét az 
újratárgyalt vagy módosított pénzügyi eszköz várható élettartama 
alatti becsült jövőbeli készpénzkifizetések vagy -bevételek
jelenértékeként kell újraszámítani, ahol a diszkontráta a pénzügyi 
eszköz eredeti effektív kamatlába (vásárolt vagy keletkeztetett 
értékvesztett pénzügyi eszközök esetében a hitelkorrigált effektív 
kamatláb), vagy adott esetben felülvizsgált effektív kamatláb



Késedelmes

A pénzügyi eszköz késedelmes, ha a másik fél a szerződés 
szerinti esedékességkor nem fizet.



Vásárolt vagy keletkeztetett értékvesztett pénzügyi 
eszköz

Vásárolt vagy keletkeztetett pénzügyi eszköz, amely már a 
kezdeti megjelenítéskor értékvesztett.



Átsorolás időpontja

Az első beszámolási időszak első napja azt követően, hogy a 
gazdálkodó egység az üzleti modell megváltoztatása miatt 
átsorolja pénzügyi eszközeit.



Szokásos módon történő vétel vagy eladás

Pénzügyi eszköz vásárlása vagy eladása olyan szerződés 
alapján, amelynek feltételei az eszköz átadását az érintett piacon 
érvényben lévő általános szabályozás vagy szokványok alapján 
írják elő.



Ügyleti költségek

Olyan járulékos költségek, amelyek közvetlenül egy pénzügyi 
eszköz vagy pénzügyi kötelezettség megszerzésének, 
kibocsátásának vagy elidegenítésének tulajdoníthatóak. A 
járulékos költség olyan költség, amely nem merült volna fel, ha a 
gazdálkodó egység nem szerezte volna meg, nem bocsátotta 
volna ki, vagy nem idegenítette volna el a pénzügyi 
instrumentumot.



Vége



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. 



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



Pénzügyi instrumentumok
Kapcsolódó standardok



Kapcsolódó standardok

IAS 32 Pénzügyi instrumentumok: bemutatás
IAS 39 Pénzügyi instrumentumok: bekerülési érték és értékelés
IFRS 9 Pénzügyi instrumentumok
IFRS 7 Pénzügyi instrumentumok: közzétételek
IFRS 2 Részvény alapú kifizetés
IFRS 4 Biztosítási szerződések
IFRS 17 Biztosítási szerződések
IFRS 13 Valós értékelés
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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 
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