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Számvitel

Jogszabályi háttér

• 2000. évi C. (100) törvény a számvitelről
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Eredménykimutatás célja, általános jellemzői
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Eredménykimutatás

A vállalkozási tevékenység

Jövedelemtermelő képességéről közvetít információt

A felhasználók részére
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Eredménykimutatás fogalma

Olyan számviteli 

okmány,

amely adott időszakra 

vonatkozóan,

a törvényben 

meghatározott 

szerkezetben,

összevontan
és pénzértékben 

kifejezve tartalmazza

a tárgyévi eredmény 

levezetését
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Eredménykimutatás célja

• Az üzletmenet sikerességéről, 

• A jövedelmi helyzetről és annak változásairól

A beszámoló felhasználóinak tájékoztatása

A mérlegben a saját tőke részeként kimutatott adózott eredmény 

keletkezésére, módosítására ható főbb tényezők forgalmi adatokból 

történő levezetése
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Beszámoló felhasználói

• Tulajdonosok

• Potenciális befektetők

• Menedzsment

• Hitelezők

• Meglévő és leendő partnerek

• Munkavállalók

• Egyéb érdekeltek

Eredménykimutatás célja
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Az adózott eredményre ható főbb tényezők

• Bevételek és költségek / ráfordítások

• Adófizetési kötelezettségek

Eredménykimutatás célja
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Általános formai jellemzők

• A számviteli törvény 2. és 3. mellékletének megfelelően

A számviteli törvény előírásainak megfelelően kell elkészíteni
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Általános formai jellemzők

Magyar nyelven készül

• Előző év

• Előző évek módosításai

• Tárgyév

Oszlop adatai

Hely és kelet + képviseletre jogosult személy aláírása
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Általános formai jellemzők

• Ha a további részletezés az eredmény megismeréséhez, 

alátámasztásához szükséges

A tételek további tagolása megengedett,

Új tételek is felvehetőek
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Általános tartalmi jellemzők

• A számviteli nyilvántartások

Az eredménykimutatás elkészítésének információbázisa:
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Általános tartalmi jellemzők

• Bevételek

• Költségek

• Ráfordítások

Eredménykimutatás tartalma:
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Általános tartalmi jellemzők

Az eredményt érintő gazdasági események hatása meghatározott 

tartalmi besorolása szerint jelenik meg

Adott időszakra vonatkozik
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Általános tartalmi jellemzők

• Adófizetési kötelezettség

• Adózott eredmény

A tárgy időszaki bevételek és költségek, ráfordítások (adófizetési 

kötelezettség nélkül) különbözetét az alábbi megbontásban mutatja
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+ BEVÉTELEK

- KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK (adófizetési kötelezettség nélkül)

= ADÓZOTT EREDMÉNY

- ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

= ADÓZOTT EREDMÉNY

Általános tartalmi jellemzők
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Eredménykategóriák

A) ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE

C) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 

D) ADÓZOTT EREDMÉNY
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A) ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE

• A fő profil eredményességéről, az üzletmenet sikerességéről tájékoztat

Eredménykategóriák
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B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE

• A pénzügyi tranzakciók bevételeinek és ráfordításainak különbsége

• Pénzügyi tranzakció: kölcsön / hitel felvétel; kölcsön / hitel nyújtás; értékpapír 

adás-vétel; befektetési tevékenység…

Eredménykategóriák
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C) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY

• Az összes bevétel és költség / ráfordítás különbsége (kivéve a társasági adó)

Eredménykategóriák
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D) ADÓZOTT EREDMÉNY

• A tárgy időszaki adózás előtti eredmény és a társasági adó különbözete

Eredménykategóriák
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Eredménykimutatás összeállítása 

EREDMÉNYKIMUTÁS

ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL FORGALMI KÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL
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= Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

- Üzemi ráfordítás

+ Üzemi hozam (bevétel)

Eredménykimutatás összeállítása 
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Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye összköltség 
eljárással

+ Üzemi hozamok

Értékesítés nettó árbevétele

Aktivált teljesítmények értéke

Egyéb bevételek

- Üzemi ráfordítások

Anyagjellegű ráfordítások

Személyi jellegű ráfordítások

Értékcsökkenési leírás

Egyéb ráfordítások
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Üzemi eredmény összköltség eljárással

Üzemi (üzleti) üzleti tevékenység eredménye (=I.+/-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)

VII. Egyéb ráfordítások

VI. Értékcsökkenési leírás

V. Személyi jellegű ráfordítások

IV. Anyag jellegű ráfordítások

III. Egyéb bevételek

II. Aktivált saját teljesítmények értéke

I. Értékesítés nettó árbevétele



29

Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye forgalmi 
költség eljárással

+ Üzemi hozamok

Értékesítés nettó árbevétele

Egyéb bevételek

- Üzemi ráfordítások

Értékesítés közvetlen költségei

Értékesítés közvetett költségei

egyéb ráfordítások



30

Üzemi eredmény forgalmi költség 
eljárással

A) Üzemi (üzleti) üzleti tevékenység eredménye (III.-IV.+V.-VI.)

VI. Egyéb ráfordítások

V. Egyéb bevételek

VI. Értékesítés közvetett költségei

III. Értékesítés bruttó eredménye (=I.-II.)

II. Értékesítés közvetlen költségei

I. Értékesítés nettó árbevétele
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Eredménykimutatás összeállítása 
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

Értékesítés nettó árbevétele

ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁS

Aktivált saját teljesítmények értéke

Költségnemek

Egyéb bevételek

Egyéb ráfordítások

Értékesítés nettó árbevétele

FORGALMI KÖLTSÉG ELJÁRÁS

Értékesítés közvetlen költségei

Értékesítés közvetett költségei

Egyéb bevételek

Egyéb ráfordítások
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Eredménykimutatás összeállítása

D) Adózott eredmény

- Adófizetési kötelezettség

C) Adózás előtti eredmény

B) Pénzügyi eredmény

- Pénzügyi műveletek ráfordítása

+ Pénzügyi műveletek bevétele

A) Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye
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Az eredménykimutatás célja, általános jellemzői

Erről volt szó…
 Eredménykimutatás

 Fogalom

 Cél

 Általános formai jellemzők

 Általános tartalmi jellemzők

 Eredménykategóriák

 Eredménykimutatás összeállítása



Vége…de csak ennek a résznek…


