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beszámoló készítési kötelezettség

 a gazdálkodó az üzleti év könyveinek lezárását követően a számviteli 
törvényben meghatározott könyvvezetéssel alátámasztott beszámolót köteles 

készíteni működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről

 a beszámolót magyar nyelven kell összeállítani
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beszámoló célja az információszolgáltatás

információt igényelnek

 tulajdonosok

 hitelezők

 piaci partnerek

 leendő tulajdonosok

 a vállalkozás környezete

 különböző szintű vezetők

 munkavállalók

 állam
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beszámoló formái

 az éves nettó árbevétel nagyságától, 

 a mérleg főösszegtől, 

 a foglalkoztatottak létszámától

 és ezek határértékétől függ
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a beszámoló lehet:

 éves beszámoló

 egyszerűsített éves beszámoló

 összevont (konszolidált) éves beszámoló

 egyszerűsített beszámoló
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beszámoló fajtái

egyedi beszámoló

éves beszámoló

egyszerűsített éves 

beszámoló

egyszerűsített 

beszámoló

összevont beszámoló
összevont (konszolitált) 

éves beszámoló
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a vállalkozás mérete és a beszámoló formája

EU számvitelre vonatkozó irányelve alapján a vállalkozások 
nagyságrendjük alapján 4 kategóriába sorolhatóak:

 mikrovállalkozások

 kisvállalkozások

 középvállalkozások

 nagyvállalkozások
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megnevezés
mérleg –
főösszeg

nettó 
árbevétel

foglalkoz -
tatottak
átlagos 

létszáma

mikrovállalkozás
nem lépi túl legalább kettő…

350 000 EUR 700 000EUR 10 fő

kisvállalkozás 
nem lépi túl legalább kettő…

4 000 000 EUR 8 000 000 EUR 50 fő

középvállalkozás
nem lépi túl legalább kettő…

20 000 000 EUR 40 000 000 EUR 250 fő

nagyvállalkozás
Túllépi legalább kettő

20 000 000 EUR 40 000 000 EUR 250 fő
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az éves beszámolónak

a vállalkozó 

vagyoni, 

pénzügyi 

és jövedelmi helyzetéről 

és azok változásairól 

a tényleges körülményeknek megfelelő,

megbízható, valós képet kell mutatnia

éves beszámoló
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az éves beszámolónak tartalmaznia kell: minden

 eszközt

 saját tőkét

 céltartalékot

 kötelezettséget

 bevételt

 ráfordítást

 adózott eredményt
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az éves beszámoló részei:

 mérleg

 eredménykimutatás

 kiegészítő melléklet

 az éves beszámolóval egyidejűleg az üzleti jelentést is el kell készíteni

a beszámoló részei
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számviteli politika

=

döntések összessége

(melyek az adott vállalkozásra kötelező érvényűek)
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 számviteli elszámolásokra,

 az eszközök és források értékelésére,

 a számviteli beszámoló készítése során alkalmazott

 számviteli politikai döntésekre,

 végrehajtási módszerekre és eszközökre vonatkozó,

 a vállalkozó adatottságaihoz, sajátos körülményeihez igazított

 számviteli alapelvek, számviteli jogszabályok  alapján kialakított

 sajátos szabályok összessége
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 írásban rögzíteni kell: 

 ami számviteli elszámolás, értékelés szempontjából:

 lényeges

 jelentős

 nem lényeges

 nem jelentős
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 írásban rögzíteni kell: 

 a választási, minősítési lehetőségek közül melyiket, milyen 
feltétellel alkalmazza
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 újonnan alakuló vállalkozás köteles az alakulás dátumát követő 
90 napon belül elkészíteni a számviteli politikát
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számviteli politika összeállításának elvei:

 teljesség elve

 világosság elve

 következetesség elve

 időszerűség elve

 egyértelműség elve

 egyediség elve

 hasznosíthatóság elve



26

számviteli politika részei

 számviteli politikai döntések, becslések

 eszközök és források értékelési szabályzata

 az eszközök és források leltárkészítési és leltározási 
szabályzata

 önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat

 pénzkezelési szabályzat

 számlarend

 bizonylati szabályzat
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számviteli politika keretében
el kell készíteni

 eszközök és források értékelési szabályzata

 az eszközök és források leltárkészítési és leltározási 
szabályzata

 önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat

 pénzkezelési szabályzat

 számlarend



Vége…de csak ennek a résznek…


