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Fogalmak

� Lízing kezdőnapja (kezdőnap)
� Gazdasági élettartam
� Módosítás hatálybalépésének a napja
� Valós érték
� Pénzügyi lízing
� Fix díjak
� Bruttó lízingbefektetés
� Lízing kötési napja (kötési nap)
� Kezdeti közvetlen költségek
� Implicit lízingkamatláb (a lízing implicit kamatlába)
� Lízing
� Lízingösztönzők



Fogalmak

� Lízingmódosítás
� Lízingdíjak
� Lízing futamideje (Lízingfutamidő)
� Lízingbevevő
� Lízingbevevő járulékos kamatlába (járulékos lízingbevevői 

kamatláb)
� Lízingbeadó
� Nettó lízingbefektetés
� Operatív lízing
� Opcionális lízingdíjak
� Használati időszak



Fogalmak

� Maradványérték garancia
� Használatijog-eszköz
� Rövid futamidejű lízing
� Allízing
� Mögöttes eszköz
� Meg nem szolgált pénzügyi bevétel
� Nem garantált maradványérték
� Változó lízingdíjak
� Szerződés
� Hasznos élettartam



Lízing kezdőnapja (kezdőnap)

Lízing kezdőnapja (kezdőnap)
Az a nap, amikor a lízingbeadó használatra átengedi a mögöttes 
eszközt a lízingbevevőnek.



Gazdasági élettartam

Gazdasági élettartam
Vagy az az időszak, amely alatt egy eszköz egy vagy több 
használó számára várhatóan gazdaságilag használható, vagy 
azoknak a termelési vagy hasonló teljesítményegységeknek a 
száma, amelyeket egy eszköz révén egy vagy több használó 
várhatóan kinyerhet.



Módosítás hatálybalépésének a napja

Módosítás hatálybalépésének a napja
Az a nap, amelyen a felek megállapodnak a lízingmódosításban.



Valós érték

Valós érték
A jelen standard lízingbeadóra vonatkozó számviteli 
követelményeinek alkalmazása céljából az az összeg, amelyért jól 
tájékozott, ügyleti szándékkal rendelkező felek között szokásos 
piaci feltételek szerint lebonyolított ügylet keretében egy eszközt 
el lehet cserélni vagy egy kötelezettséget rendezni lehet.



Pénzügyi lízing

Pénzügyi lízing
Olyan lízing, amely lényegében átadja a mögöttes eszköz 
tulajdonlásával járó lényegében összes kockázatot és hasznot.



Fix díjak

Fix díjak
Egy mögöttes eszköz lízingfutamidő alatti használati jogáért a 
lízingbevevő által a lízingbeadónak fizetett díjak, kivéve a változó 
lízingdíjakat.



Bruttó lízingbefektetés

Bruttó lízingbefektetés
Az alábbiak összege:
a) a lízingbeadó pénzügyi lízingből eredő lízingdíj-követelése; és
b) a lízingbeadót illető bármely nem garantált maradványérték.



Lízing kötési napja (kötési nap)

Lízing kötési napja (kötési nap)
A lízingszerződés megkötésének időpontja vagy a felek fő 
lízingfeltételekre vonatkozó elkötelezettségének az időpontja 
közül a korábbi.



Kezdeti közvetlen költségek

Kezdeti közvetlen költségek
A lízing megszerzésével járó olyan pótlólagos költségek, amelyek 
a lízing megszerzése nélkül nem merültek volna fel, kivéve a 
gyártó vagy kereskedő lízingbeadók pénzügyi lízinggel 
kapcsolatban felmerült ilyen költségeit.



Implicit lízingkamatláb

Implicit lízingkamatláb (a lízing implicit kamatlába)
Az a kamatláb, amely mellett a) a lízingdíjaknak és b) a nem 
garantált maradványértéknek a jelenértéke megegyezik i. a 
mögöttes eszköz valós értékének és ii. a lízingbeadó kezdeti 
közvetlen költségeinek összegével.



Lízing

Lízing
Olyan szerződés vagy szerződésrész, amely egy időszak 
tekintetében ellenérték fejében átadja egy eszköz (a mögöttes 
eszköz) használati jogát.



Lízingösztönzők

Lízingösztönzők
A lízingbeadó által egy lízinggel kapcsolatban a lízingbevevő 
számára teljesített kifizetések vagy a lízingbevevő költségeinek a 
lízingbeadó általi megtérítése vagy átvállalása.



Lízingmódosítás

Lízingmódosítás
A lízing hatókörének vagy ellenértékének olyan változása, amely 
nem volt része az eredeti lízingfeltételeknek (például egy vagy 
több mögöttes eszköz használati jogának hozzáadása vagy 
megszüntetése vagy a szerződéses lízingfutamidő
meghosszabbítása vagy lerövidítése).



Lízingdíjak

Lízingdíjak
Egy mögöttes eszköz lízingfutamidő alatti használati jogáért 
a lízingbevevő által a lízingbeadónak fizetett díjak, amelyek a 
következőkből állnak:
a) fix díjak (ideértve a lényegében fix díjakat is), csökkentve 
az esetleges lízingösztönzőkkel;
b) változó lízingdíjak, amelyek valamely indextől vagy rátától 
függenek;
c) a vételi opció lehívási ára, ha a lízingbevevő észszerűen
biztos abban, hogy lehívja az opciót; és
d) a lízing megszüntetése miatti kötbérek, ha a lízing 
futamidejét egy lízingmegszüntetési opció lízingbevevő általi 
lehívása befolyásolja.



Lízingdíjak

Lízingdíjak
A lízingdíjak a lízingbevevő esetében az általa a maradványérték-
garanciák keretében várhatóan kifizetendő összegeket is 
tartalmazzák. A lízingdíjak nem tartalmazzák a szerződés nem 
lízing összetevőihez kötődő kifizetéseket, kivéve, ha a 
lízingbevevő úgy dönt, hogy a nem lízing összetevőket egy lízing 
összetevővel kombinálja és egyetlen lízing összetevőként 
számolja el.
A lízingbeadó esetében a lízingdíjak tartalmazzák azt a 
maradványérték-garanciát is, amelyet számára a lízingbevevő, a 
lízingbevevővel kapcsolt viszonyban álló fél vagy olyan, a 
lízingbeadótól független harmadik fél nyújt, aki pénzügyileg képes 
teljesíteni a garancia alapján vállalt kötelmeit. A lízingdíjak nem 
tartalmazzák a szerződés nem lízing összetevőihez kötődő 

kifizetéseket.



Lízing futamideje

Lízing futamideje (Lízingfutamidő)
Az a fel nem mondható időszak, amelynek tekintetében a 
lízingbevevő rendelkezik a mögöttes eszköz használati jogával, a 
következő időszakokkal együtt:
a) lízinghosszabbítási opció által lefedett időszakok, ha a 
lízingbevevő észszerűen biztos abban, hogy lehívja az opciót; és
b) lízingmegszüntetési opció által lefedett időszakok, ha a 
lízingbevevő észszerűen biztos abban, hogy nem hívja le az 
opciót;



Lízingbevevő

Lízingbevevő
Olyan gazdálkodó egység, amely egy időszak tekintetében 
ellenérték fejében megszerzi egy mögöttes eszköz használati 
jogát.



Lízingbevevő járulékos kamatlába

Lízingbevevő járulékos kamatlába (járulékos 
lízingbevevői kamatláb)
Az a kamatláb, amelyet a lízingbevevőnek hasonló gazdasági 
környezetben, hasonló futamidő és hasonló biztosíték mellett 
kellene fizetnie azon pénzeszközök kölcsönvételéért, amelyek a 
használatijog-eszközéhez hasonló értékű eszköz 
megszerzéséhez lennének szükségesek.



Lízingbeadó

Lízingbeadó
Olyan gazdálkodó egység, amely egy időszak tekintetében 
ellenérték fejében rendelkezésre bocsátja egy mögöttes eszköz 
használati jogát.



Nettó lízingbefektetés

Nettó lízingbefektetés
A bruttó lízingbefektetés az implicit lízingkamatlábbal 
diszkontálva.



Operatív lízing

Operatív lízing
Olyan lízing, amely nem adja át a mögöttes eszköz 
tulajdonlásával járó lényegében összes kockázatot és hasznot.



Opcionális lízingdíjak

Opcionális lízingdíjak
Egy mögöttes eszköz olyan időszakok alatti használati jogáért a 
lízingbevevő által a lízingbeadónak fizetendő díjak, amelyek 
lízinghosszabbítási vagy -megszüntetési opció hatályába 
tartoznak, és nem részei a lízingfutamidőnek.



Használati időszak

Használati időszak
Az a teljes időszak, amelyben az eszközt egy vevői szerződés 
teljesítéséhez használják (ideértve a nem egymásra következő 
időszakokat is).



Maradványérték garancia

Maradványérték garancia
A lízingbeadó tőle független harmadik féltől kapott olyan 
garanciája, amelynek értelmében a mögöttes eszköz értéke (vagy 
értékének egy része) a lízing végén el fog érni egy meghatározott 
összeget.



Használatijog-eszköz

Használatijog-eszköz
A lízingbevevőnek a mögöttes eszköz lízingfutamidő alatti 
használatára vonatkozó jogát megtestesítő eszköz.



Rövid futamidejű lízing

Rövid futamidejű lízing
Olyan lízing, amelynél a lízingfutamidő a kezdőnapon legfeljebb 
12 hónap. A vételi opciót tartalmazó lízing nem rövid futamidejű 
lízing.



Allízing

Allízing
Olyan ügylet, amelynél a lízingbevevő („közbenső lízingbeadó”)a 
mögöttes eszközt harmadik félnek továbblízingeli, miközben a fő 
lízingbeadó és a lízingbevevő közötti lízing (a „fő lízing)” 
hatályban marad



Mögöttes eszköz

Mögöttes eszköz
A lízing tárgyát képező eszköz, amelynek használati jogát a 
lízingbeadó a lízingbevevő rendelkezésére bocsátja.



Meg nem szolgált pénzügyi bevétel

Meg nem szolgált pénzügyi bevétel
A következők közötti különbség:
a) a bruttó lízingbefektetés; és
b) a nettó lízingbefektetés.



Nem garantált maradványérték

Nem garantált maradványérték
A mögöttes eszköz maradványértékének az a része, amelynek a 
lízingbeadó általi realizálása nem biztosított, vagy kizárólag egy, a 
lízingbeadóval kapcsolt viszonyban álló fél által garantált.



Változó lízingdíjak

Változó lízingdíjak
Egy mögöttes eszköz lízingfutamidő alatti használati jogáért a 
lízingbevevő által a lízingbeadónak fizetett díjak azon része, 
amely a tények vagy a körülmények kezdőnap utáni módosulása 
miatt változik, az idő múlását nem ideértve.



Szerződés

Szerződés
Két vagy több fél közötti megállapodás, amely érvényesíthető 
jogokat és kötelmeket teremt.



Hasznos élettartam

Hasznos élettartam
Az az időszak, amely alatt egy eszköz a gazdálkodó egység általi 
használatra várhatóan rendelkezésre áll; vagy azon termékek 
vagy hasonló teljesítményegységek száma, amelyeket az eszköz 
révén a gazdálkodó egység várhatóan kinyerhet.



Vége
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Megjelenítési kivételek

� Választható megjelenítési kivételek



Választható megjelenítési kivételek

A lízingbevevő úgy is dönthet, hogy nem alkalmazza a 
szabályozást az alábbiakra:
� Rövid futamidejű lízingekre
� Olyan lízingekre, amelyeknél a mögöttes eszköz kisértékű



Választható megjelenítési kivételek

Rövid futamidejű lízing =
Olyan lízing, amelynél a lízingfutamidő a kezdőnapon legfeljebb 
12 hónap.
(A vételi opciót tartalmazó lízing nem rövid futamidejű lízing)



Választható megjelenítési kivételek

Mögöttes eszköz =
� Olyan eszköz, amely a lízing tárgya, amelynek a használati 

jogát a lízingbeadó átadja a lízingbevevőnek
� Max. 5 000USD



Választható megjelenítési kivételek

Ha a lízingbevevő úgy dönt, hogy nem alkalmazza a 
szabályozást a
� Rövid futamidejű lízingekre
� Olyan lízingekre, amelyeknél a mögöttes eszköz kisértékű

Akkor a lízingekhez kapcsolódó lízingdíjakat a lízingfutamidő
alatt lineáris módszerrel vagy más szisztematikus 
módszerrel elszámolva ráfordításként kell 
megjeleníteni



Választható megjelenítési kivételek

Ha a lízingbevevő a rövid futamidejű lízinget lineáris vagy más 
szisztematikus módszerrel ráfordításként számolja el, azt akkor 
kell új lízingnek tekinteni, ha
� Lízingmódosításra kerül sor, vagy
� A lízingfutamidő megváltozik



Vége
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Lízing azonosítás

� Lízing
� Szerződés összetevőinek elkülönítése
� Lízingbevevő
� Lízingbeadó



Lízing

A szerződés kötésekor a gazdálkodó egységnek meg 
kell vizsgálni, hogy
� A szerződés lízing-e
� A szerződés tartalmaz-e lízinget



Lízing

Egy szerződés lízing, vagy tartalmaz lízinget:
Ha egy időszak tekintetében ellenérték fejében átadja a jogot egy 
azonosított eszköz használatának az ellenőrzése felett.



Lízing

Lízing =
Olyan szerződés, vagy szerződésrész, amely egy időszak 
tekintetében ellenérték fejében átadja egy eszköz (egy mögöttes 
eszköz) használati jogát.



A szerződés összetevőinek elkülönítése

Egy olyan szerződés esetén, amely lízing, vagy amely 
tartalmaz lízinget:
� A szerződés minden egyes lízing összetevőjét a szerződés 

nem lízing összetevőitől elkülönítve kell lízingként elszámolni
� Kivétel: lízingbevevő ~ gyakorlati megoldás



Lízingbevevő

Lízingbevevő =
Olyan gazdálkodó egység, amely egy időszak tekintetében 
ellenérték fejében megszerzi egy mögöttes eszköz használati 
jogát



Lízingbevevő

A lízingbevevőnek egy olyan szerződés esetén, amely egy 
lízing összetevőn kívül további egy, vagy több lízing vagy nem 
lízing összetevőt is tartalmaz, a szerződésben 
meghatározott ellenértéket
� A lízing összetevő relatív önálló eladási ára és 
� A nem lízing összetevők összesített önálló eladási ára 
alapján kell hozzárendelni az egyes lízing 
összetevőkhöz.



Lízingbevevő

A lízing és a nem lízing összetevők relatív önálló eladási árát azon 
ár alapján kell meghatározni, amelyet a lízingbeadó vagy egy 
hasonló szállító külön-külön számítana fel a gazdálkodó 
egységnek az adott összetevőért vagy egy hasonló összetevőért.



Lízingbevevő

A lízingbevevő gyakorlati megoldásként úgy is dönthet, hogy 
a nem a lízing összetevőket nem különíti el a lízing összetevőktől, 
hanem minden egyes lízing összetevőt és a kapcsolódó nem 
lízing összetevőket egyetlen lízing összetevőként számolja el.

(Nem alkalmazható: 
� IFRS9 Pénzügyi instrumentumok
� Származékos termékek)



Lízingbeadó

Lízingbeadó =
Olyan gazdálkodó egység, amely egy időszak tekintetében 
ellenérték fejében rendelkezésre bocsájtja egy mögöttes eszköz 
használati jogát.



Lízingbeadó

A lízingbeadónak egy olyan szerződés esetén, amely egy lízing 
összetevőn kívül további egy vagy több lízing, vagy nem lízing 
összetevőt is tartalmaz, a szerződésben meghatározott 
ellenértéket az 
IFRS15 Vevőkkel kötött szerződésekből származó bevételek 
standard
Tranzakciós ár allokálása (4.lépés) szabályokat alkalmazva kell 
felosztani



Vége
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Lízingfutamidő

� Lízingfutamidő



Lízingfutamidő

A lízing futamideje =  a lízing fel nem mondható 
időszaka, a következő időszakokkal együtt:
� A lízinghosszabbítási opció által lefedett időszakok, ha a 

lízingbevevő biztos abban, hogy lehívja az opciót
� A lízingmegszüntetési opció által lefedett időszakok, ha a 

lízingbevevő biztos abban, hogy nem hívja le az opciót



Lízingfutamidő

A gazdálkodó egységnek a lízing futamidejét felül kell vizsgálnia, 
ha megváltozik a lízing fel nem mondható időszaka



Vége
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Pénz időértéke

IAS16 Ingatlanok, gépek és berendezések
Pénz idő értéke



Pénz időértéke

„A mai pénz értékesebb, mint a holnapi”
� Ma elkölthető, ma befektethető
� Pénzáram
� Jelenérték számítás
� Jövőérték számítás



Jelenérték

A jövőben esedékes pénzösszeg mennyit ér ma?
� A mai jelen időpontban
� Diszkontálás



Jelenérték képlete

� PV: Jelenbeli pénz
� PV= FV x PVIFt,r
� FV: Jövőbeli pénz
� PVIF: Diszkonttényező
� t: periódus  
� r: kamatláb
� PVIF= 1/(1+r)t



Diszkonttényező

� PVIF: diszkonttényező
� t: periódus  
� r: kamatláb
� PVIF= 1/(1+r)t



Annuitás

Annuitás = 
Meghatározott időtartam alatt, azonos időközönként jelentkező 
egyenlő nagyságú pénzáramok sorozata



Annuitás

Annuitás fajtái
� Szokásos annuitás: pénzáram a periódus végén
� Esedékes annuitás:pénzáram a periódus elején
� Halasztott annuitás: pénzáram meghatározott periódust 

követően



Annuitások jelenértéke

Annuitások jelenértéke
t perióduson át esedékes, periódusonként egyenlő nagyságú 
pénzáramok sorozatának a jelenértéke



Annuitások jelenértéke

� PVAN: Annuitások jelenértéke
� PVAN= AN x PVIFAt,r
� AN: Periódusonkénti pénzáram
� PVIFA: Annuitás diszkonttényező
� t: Periódus  
� r: Kamatláb



Annuitástényező

� PVIFA: annuitási diszkonttényező = annuitásfaktor 
(t perióduson át esedékes, periódusonként egyenlő nagyságú 
pénzáramok sorozatának jelenértéke)

� t: Periódus  
� r: Kamatláb
� PVIFA= (1/r) –(1/ (r x (1+r)t))  vagy (1-(1/(1+r)t ) / r



Vége
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Effektív kamatláb módszer

IAS16 Ingatlanok, gépek és berendezések
Effektív kamatláb módszer



Effektív kamatláb módszer

� Effektív kamatláb
� Effektív kamatláb módszer



Effektív kamatláb

Belső megtérülési ráta
� IRR
� Az a belső megtérülési ráta, az a diszkontráta, ahol az NPV nulla
� NPV: nettó jelenérték
� NPV = C0+(C1/(1+IRR))+(C2/(1+IRR)2)+…+(Ct/(1+IRR)t)= 0



Effektív kamatláb módszer

Lízingkötelezettség meghatározásához
Lépésről lépésre
� Oszlopról oszlopra
� Sorról sorra



Oszlopról oszlopra

� Periódus
� Nyitó érték
� Lízingdíj („tőke” + kamat)
� Kamat (Implicit lízingkamatláb vagy járulékos lízingbevevői 

kamatláb)
� Záró érték



Periódus Nyitó 
érték

Lízingdíj Kamat Záró 
érték

1.év PVAN AN = Nyitó x 
Kamatláb %

= Nyitó 
érték 
- Lízingdíj
+ Kamat

- +       =



Sorról sorra

� Évek / periódus



Periódus Nyitó 
érték

Lízingdíj Kamat Záró 
érték

1.év PVAN AN = Nyitó x 
Kamatláb %

= Nyitó 
érték 
- Lízingdíj
+ Kamat

2.év = Előző év 
Záró érték

AN = Nyitó x 
Kamatláb %

= Nyitó 
érték 
- Lízingdíj
+ Kamat

- +       =



Vége



IFRS16

Lízingek
Lízingbevevő



Lízingbevevő

� Lízingbevevő
� Megjelenítés
� Értékelés
� Első értékelés
� Használatijog-eszköz első 

értékelés
� Lízingkötelezettség első 

értékelés
� Követő értékelés
� Használatijog-eszköz követő 

értékelés

� Bekerülési érték modell
� Egyéb értékelési modell
� Lízingkötelezettség követő 

értékelés
� Lízingkötelezettség 

újraértékelés
� Lízingmódosítások
� Bemutatás



Lízingbevevő

Lízingbevevő =  
Olyan gazdálkodó egység, amely egy időszak tekintetében 
ellenérték fejében megszerzi egy mögöttes eszköz használati 
jogát



Lízingbevevő

Mögöttes eszköz =  
A lízing tárgyát képző eszköz, amelynek a használati jogát a 
lízingbeadó a lízingbevevő rendelkezésére bocsájtja



Megjelenítés

A lízingbevevőnek a kezdőnapon meg kell jelenítenie
� Egy használatijog-eszközt
� Egy lízingkötelezetséget



Megjelenítés

Kezdőnap = a lízing kezdőnapja =
Az a nap, amikor a lízingbeadó használatra átengedi a mögöttes 
eszközt a lízingbevevőnek



Megjelenítés

Használatijog-eszköz =
A lízingbevevőnek a mögöttes eszköz lízingfutamidő alatti 
használatára vonatkozó jogát megtestesítő eszköz



Értékelés

Értékelés
� Első értékelés (Kezdeti értékelés)

� Követő értékelés (Későbbi értékelés)



Értékelés

Értékelés
� Első értékelés

Használatijog-eszköz első értékelés
Lízingkötelezettség első értékelés

� Követő értékelés
Használatijog-eszköz követő értékelés
Lízingkötelezettség követő értékelés



Első értékelés

Első értékelés
� Használatijog-eszköz első értékelés
� Lízingkötelezettség első értékelés



Használatijog-eszköz első értékelés

A lízingbevevőnek a kezdőnapon a használatijog-
eszközt bekerülési értéken kell értékelnie



Használatijog-eszköz első értékelés

Használatijog-eszköz bekerülési értéke
� Lízingkötelezettség (kezdeti) értéke
� Kezdőnapon vagy azt megelőzően fizetett lízingdíjak, 

csökkentve a lízingösztönzőkkel
� Lízingbevevő kezdeti közvetlen költségei
� Leszerelés, elszállítás, helyszíni helyreállítás, 

ártalmatlanítás, terület kármentesítés, rekultiváció…becsült, 
várható költségének diszkontált jelenértéke, ha a pénz idő 
értéke jelentős
IAS16 Ingatlanok, gépek és berendezések
IAS37 Céltartalékok, függő kötelezettségek és követelések



Használatijog-eszköz első értékelés

Lízingösztönzők
� A lízingbeadó által egy lízinggel kapcsolatban a lízingbevevő 

számára teljesített kifizetések, vagy a lízingbevevő költségeinek 
a lízingbeadó általi megtérítése vagy átvállalása



Használatijog-eszköz első értékelés

Kezdeti közvetlen költségek =
� A lízing megszerzésével járó olyan pótlólagos költségek, 

amelyek a lízing megszerzése nélkül nem merültek volna fel.
� Kivétel: a gyártó vagy kereskedő lízingbeadók pénzügyi 

lízinggel kapcsolatban felmerült ilyen költségei



Lízingkötelezettség első értékelés

A lízingbevevőnek a kezdőnapon a 
lízingkötelezettséget az addig a napig ki nem fizetett 
lízingdíjak jelenértékeként kell értékelnie



Lízingkötelezettség első értékelés

� A lízingdíjakat az implicit kamatlábbal kell diszkontálni
� Ha az implicit kamatláb nehezen meghatározható, akkor a 

lízingbevevőnek a járulékos lízingbevevői kamatlábat 
kell használnia



Lízingkötelezettség első értékelés

A lízing implicit kamatlába =
Az a kamatláb, amely mellett a lízingdíjaknak és a nem garantált 
maradványértéknek a jelenértéke megegyezik a mögöttes eszköz 
valós értékének és a lízingbeadó kezdeti közvetlen költségeinek 
az összegével.



Lízingkötelezettség első értékelés

Garantált maradványérték = Maradványérték
garancia
A lízingkötelezettség számításánál a garantált maradványértéket 
figyelembe kell venni, ha a lízingbevevő garantálja a 
maradványértéket, melynek értéke a várhatóan kifizetésre kerülő 
összeg.



Lízingkötelezettség első értékelés

Nem garantált maradványérték =
A mögöttes eszköz maradványértékének az a része, amelynek a 
lízingbeadó általi realizálása nem biztosított, vagy kizárólag egy a 
lízingbeadóval kapcsolt viszonyban álló fél által garantált.



Lízingkötelezettség első értékelés

A járulékos lízingbevevői kamatláb = a lízingbevevő 
járulékos kamatlába =
Az a kamatláb, amelyet a lízingbevevőnek hasonló gazdasági 
környezetben, hasonló futamidő és hasonló biztosíték mellett 
kellene fizetnie azon pénzeszközök kölcsönvételéért, amelyek a 
használatijog-eszközéhez hasonló értékű eszköz 
megszerzéséhez lennének szükségesek



Lízingkötelezettség első értékelés

Lízingkötelezettség kezdeti értéke =
� Fix lízingdíjak, csökkentve az esedékes lízingösztönzőkkel
� Változó lízingdíjak, melyek valamilyen indextől vagy rátától 

függenek 
Például: fogyasztói árindex, referencia kamatláb

� Vételi opció lehívási ára,ha a lízingbevevő biztos abban, hogy 
lehívja az opciót

� A lízing megszüntetése miatti kötbérek, ha a lízing futamideje 
egy lízingmegszüntetési opció lízingbevevő általi lehívását is 
tükrözi



Lízingkötelezettség első értékelés

Lízingösztönzők
� A lízingbeadó által egy lízinggel kapcsolatban a lízingbevevő 

számára teljesített kifizetések, vagy a lízingbevevő költségeinek 
a lízingbeadó általi megtérítése vagy átvállalása



Követő értékelés

Követő értékelés
� Használatijog-eszköz követő értékelés
� Lízingkötelezettség követő értékelés



Használatijog-eszköz követő értékelés

A lízingbevevőnek a használatijog-eszközt a 
kezdőnap után bekerülési érték modell 
alkalmazásával kell értékelnie
� Kivétel: egyéb értékelési modell



Bekerülési érték modell

A lízingbevevőnek a bekerülési érték modell 
alkalmazásához a használatijog-eszközt bekerülési 
értéken kell értékelnie
(+) Bekerülési érték
(-) Halmozott értékcsökkenés
(-) Halmozott értékvesztés miatti veszteség
(+/-) Lízingkötelezettség újraértékelés, módosítás, felülvizsgálat, 
újbóli meghatározás kiigazításai



Bekerülési érték modell

(-) Halmozott értékcsökkenés 
IAS16 Ingatlanok, gépek és berendezések
(-) Halmozott értékvesztés miatti veszteség
IAS36 Eszközök értékvesztése



Egyéb értékelési modell

Használatijog-eszköz esetén egyéb értékelési 
modellek
� Valós érték modell
� Átértékelési modell



Egyéb értékelési modell

Valós érték modell
� Ha a lízingbevevő a befektetési célú ingatlanokra az IAS40 

Befektetési célú ingatlan standard szerinti valós érték modellt 
alkalmazza, akkor azt a befektetési célú ingatlanok IAS40

standard szerinti meghatározásának megfelelő használatijog-
eszközökre is alkalmaznia kell



Egyéb értékelési modell

Átértékelési modell
� Ha a használatijog-eszközök az ingatlanok, gépek és 

berendezések olyan csoportjához tartoznak, amelyre a 
lízingbevevő az IAS16 Ingatlanok, gépek és berendezések 
standard szerinti átértékelési modellt alkalmazza, akkor a 
lízingbevevő dönthet úgy, hogy az átértékelési modellt 
alkalmazza az ingatlanok, gépek és berendezések 
csoportjához tartozó összes használati-jog eszközre is.



Lízingkötelezettség követő értékelés

A lízingkötelezettséget a követő értékelés során az 
effektív kamatláb módszerrel kell meghatározni:
(+) Lízingkötelezettség kezdeti értéke (első értékelés)
(-) Lízingdíj
(+) Lízing(kötelezettség) kamata
(+/-) Újraértékelés, lízingmódosítás vagy felülvizsgált fix lízingdíjak 
miatti újbóli meghatározás kiigazításai



Lízingkötelezettség követő értékelés

A lízing kamat = a lízingfutamidő egyes időszakaiban 
a lízingkötelezettség kamata
Az összegét úgy kell meghatározni, hogy a lízingkötelezettség 
fennmaradó egyenlege állandó időszaki kamatlábat 
eredményezzen.
Implicit lízingkamatláb,  vagy 
Járulékos lízingbevevői kamatláb



Lízingkötelezettség követő értékelés

A lízingbevevőnek a kezdőnap után az eredménnyel 
szemben kell elszámolnia:
� A lízingkötelezettség kamatát
� Azokat a változó lízingdíjakat, amelyeket nem vett figyelembe a 

lízingkötelezettség értékelésében



Lízingkötelezettség újraértékelés

� Lízingfutamidő változás esetén
� Diszkontráta (implicit lízingkamatláb vagy járulékos 

lízingbevevői kamatláb) változása esetén
� Vételi opció értékelésének változása esetén
� Garantált maradványérték változása esetén
� Alkalmazott indexek, ráták változása esetén



Lízingkötelezettség újraértékelés

Lízingkötelezettség újraértékelése = a lízingbevevő a 
lízingkötelezettségének a lízingdíjak változása miatti 
újbóli meghatározása
� Használatijog-eszköz módosítás is
� Ha a használatijog-eszköz könyv szerinti értéke nullára 

csökken és a lízingkötelezettség értékelésében további 
csökkenés következik be, a lízingbevevőnek a fennmaradó újra 
meghatározott összeget az eredményben kell megjelenítenie



Lízingmódosítások

A lízingbevevő a lízingmódosítást elkülönült 
lízingként számolja el, ha
� A módosítás egy vagy több mögöttes eszköz használati 

jogának hozzáadásával bővíti a lízing hatókörét
� A lízing ellenértéke a hatókör-növekedés önálló árával és 

ennek az önálló árnak az adott szerződés körülményei miatti 
megfelelő módosításával arányban álló összeggel növekedik



Lízingmódosítások

A nem elkülönült lízingként elszámolt lízingmódosítás 
esetében a lízingbevevőnek a módosítás 
hatálybalépésének napján
� A szerződésből származó ellenértéket fel kell osztania

Lásd: Lízing azonosítása, Lízingbevevő
� Meg kell határoznia a lízing futamidejét
� A felülvizsgált lízingdíjak felülvizsgált diszkontrátával való 

diszkontálásával újra kell értékelnie a lízingkötelezettséget



Bemutatás

Mérlegben vagy kiegészítő megjegyzésekben
� Használatijog-eszköz, többi eszköztől elkülönítve
� Lízingkötelezettség, többi eszköztől elkülönítve

Hosszú lejáratú lízingkötelezettség
Rövid lejáratú lízingkötelezettség



Bemutatás

Mérlegben, ha nem különíti el a használatijog-eszközt 
a többi eszköztől:
� A használatijog-eszközt ugyanazon a mérlegsoron kell 

figyelembe venni, mint amelyiken a mögöttes eszközt mutatná 
be, ha azok a tulajdonában állnának, és

� Közzé kell tennie a kiegészítő megjegyzésekben, hogy a 
használatijog-eszközöket a mérleg mely tételsorai tartalmazzák



Bemutatás

Mérlegben, ha nem különíti el a lízingkötelezettséget 
a többi kötelezettségtől:
� Közzé kell tennie a kiegészítő megjegyzésekben, hogy a 

lízingkötelezettséget a mérleg mely tételsorai tartalmazzák



Bemutatás

Befektetési célú ingatlanokra nem vonatkoznak az 
előbbiek, azokat a befektetési célú ingatlanokkal együtt kell 
prezentálni és nem mint használatijog-eszköz.



Bemutatás

Az átfogó eredménykimutatásban elkülönítetten kell 
kimutatni
� Használatijog-eszköz értékcsökkenését
� A lízingkötelezettség után kalkulált kamatterhet

Feladat: IFRS16 Lízingbevevő 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 



Vége



IFRS16

Lízingek
Lízingbeadó



Lízingbeadó

� Lízingek minősítése
� Pénzügyi lízing megjelenítés
� Pénzügyi lízing értékelés
� Pénzügyi lízing első értékelés
� Nettó lízingbefektetés részét 

képző lízingdíjak első 
értékelése

� Gyártó vagy kereskedő 
lízingbeadók

� Pénzügyi lízing követő 
értékelés

� Pénzügyi lízingmódosítás

� Operatív lízing megjelenítés
� Operatív lízing értékelés
� Operatív lízingmódosítás



Lízingek minősítése

� A lízingbeadónak a lízinget vagy pénzügyi lízingnek, vagy 
operatív lízingnek kell minősítenie.



Lízingek minősítése

Pénzügyi lízing = 
Olyan lízing, amely lényegében átadja a mögöttes eszköz 
tulajdonlásával járó lényegében összes kockázatot és hasznot.



Lízingek minősítése

Operatív lízing = 
Olyan lízing, amely nem adja át a mögöttes eszköz 
tulajdonlásával járó lényegében összes kockázatot és hasznot.



Lízingek minősítése

A lízingek minősítése, azaz, hogy egy lízing pénzügyi lízing, vagy 
operatív lízing, az ügylet tényleges tartalmától és nem a 
szerződés formájától függ.



Lízingek minősítése

Példa pénzügyi lízingként történő minősítéshez 
� A lízing a mögöttes eszköz tulajdonjogát a lízing futamidejének 

végéig átadja a lízingbevevőnek
� A lízingbevevőnek opciója van a mögöttes eszköz 

megvásárlására olyan áron, amely az opció lehívhatóvá 
válásának időpontjában érvényes valós értékhez képest 
megfelelően alacsony ahhoz, hogy a kötési napon ésszerűen 
biztos legyen, hogy az opciót le fogják hívni

� A lízing futamideje lefedi az eszköz gazdasági élettartamának 
jelentős részét, még akkor is, ha a tulajdonjog nem száll át



Lízingek minősítése

Példa pénzügyi lízingként történő minősítéshez 
� A kötési napon a lízingdíjak jelenértéke kiteszi legalább a 

mögöttes eszköz valós értékét
� A mögöttes eszköz annyira speciális jellegű, hogy jelentősebb 

változtatás nélkül, csak a lízingbevevő tudja használni
� Ha a lízingbevevő felmondhatja a lízinget, a lízingbeadónak a 

felmondással kapcsolatos veszteségeit a lízingbevevő viseli
� A maradványérték valós értékének az ingadozásaiból származó 

nyereség vagy veszteség a lízingbevevőt illeti
� A lízingbevevő egy további időszakra folytathatja a lízinget 

olyan lízingdíjért, amely lényegesen alacsonyabb a piaci 
lízingdíjnál



Lízingek minősítése

Példa pénzügyi lízingként történő minősítéshez 
Az előbbi példák és jellemzők nem mindig döntőek: 
� Ha egyéb jellemzők alapján egyértelmű, hogy a lízing nem adja 

át lényegében a mögöttes eszköz tulajdonlásával járó összes 
kockázatot és hasznot, a lízing operatív lízingnek minősül.



Lízingek minősítése

� A lízing minősítése a kötési napon történik
� Lízing újraértékelésére csak lízingmódosítás esetén 
� Becslések változásai, vagy a körülményekben bekövetkezett 

változások nem eredményezik a lízing új minősítését



Lízingek minősítése

Kötési nap = a lízing kötési napja
� A lízingszerződés megkötésének az időpontja, vagy a felek fő 

lízingfeltételekre vonatkozó elkötelezettségének az időpontja 
közül a korábbi



Lízingek minősítése

Gazdasági élettartam
� Vagy az az időszak, amely alatt egy eszköz egy vagy több 

használó számára várhatóan gazdaságilag használható
� Vagy azoknak a termelési vagy hasonló 

teljesítményegységeknek a száma, amelyeket egy eszköz 
révén egy vagy több használó várhatóan kinyerhet.



Lízingek minősítése

Hasznos élettartam
� Az az időszak, amely alatt egy eszköz a gazdálkodó egység 

általi használatra várhatóan rendelkezésre áll, vagy azon 
termékek vagy hasonló teljesítményegységek száma, amelyet 
az eszköz révén a gazdálkodó egység várhatóan kinyerhet.



Pénzügyi lízing megjelenítés

A lízingbeadónak a kezdőnapon a pénzügyi lízing keretében 
tartott eszközeit követelésként kell bemutatnia a nettó 
lízingbefektetés összegével >>> lízingkövetelés



Pénzügyi lízing megjelenítés

Nettó lízingbefektetés =
A bruttó lízingbefektetés az implicit lízingkamatlábbal 
diszkontálva.



Pénzügyi lízing megjelenítés

Bruttó lízingbefektetés = 
� A lízingbeadó pénzügyi lízingből adódó lízingdíj követelése és
� A lízingbeadót illető bármely nem garantált maradvány értéke



Pénzügyi lízing értékelés

� Első értékelés
� Követő értékelés



Pénzügyi lízing első értékelés

A lízingbeadónak a nettó lízingbefektetés értékeléséhez a lízing 
implicit kamatlábát kell használnia.



Pénzügyi lízing első értékelés

Kezdeti közvetlen költségek
A nettó lízingbefektetés első értékelésnél a kezdeti közvetlen 
költségeket figyelembe kell venni, a lízing futamideje alatt 
elszámolt bevételt csökkentő tételként



Pénzügyi lízing első értékelés

Kezdeti közvetlen költségek =
A lízing megszerzésével járó olyan pótlólagos költségek, amelyek 
a lízing megszerzése nélkül nem merültek volna fel. 
(Kivétel: a gyártó vagy kereskedő lízingbeadók pénzügyi lízinggel 
kapcsolatban felmerült ilyen költségei.)



Nettó lízingbefektetés részét képző lízingdíjak első 
értékelése

A kezdőnapon a nettó lízingbefektetés értékelésében figyelembe 
vett lízingdíjak a mögöttes eszköz lízingfutamidő alatti jogáért járó, 
a kezdőnapig meg nem kapott összegek >>> a lízingkövetelés 
kezdeti értéke



Nettó lízingbefektetés részét képző lízingdíjak első 
értékelése

Lízingkövetelés kezdeti értéke= 
� Fix díjak, csökkentve az esedékes lízingösztönzőkkel
� Változó lízingdíjak, melyek valamilyen indextől vagy rátától 

függenek 
� Vételi opció lehívási ára,ha a lízingbevevő biztos abban, hogy 

lehívja az opciót
� A lízing megszüntetése miatti kötbérek, ha a lízing futamideje 

egy lízingmegszüntetési opció lízingbevevő általi lehívását is 
tükrözi

(= lízingbevevő lízingkötelezettség kezdeti értéke)



Nettó lízingbefektetés részét képző lízingdíjak első 
értékelése

Lízingkövetelés kezdeti értéke= 
� Maradványérték-garancia: a garantált maradványérték miatt 

fizetendő díjak



Gyártó vagy kereskedő lízingbeadó

A gyártó vagy kereskedő lízingbeadónak a 
kezdőnapon minden pénzügyi lízing esetén az 
alábbiakat kell megjelenítenie:
� A mögöttes eszköz valós értékét, vagy, ha alacsonyabb,a 

lízingbeadót illető lízingdíjak piaci kamatlábbal diszkontált 
jelenértékének megfelelő összegű bevétel

� A mögöttes eszköz bekerülési értéke, vagy könyv szerinti 
értéke és a nem garantált maradványérték jelenértéke közötti 
különbségnek megfelelő összegű értékesítési költség

� IFRS15 standard hatókörébe tartozó azonnali értékesítésre 
alkalmazott politikának megfelelő értékesítési eredmény



Pénzügyi lízing követő értékelés

Pénzügyi bevétel
� A lízingbeadónak a pénzügyi bevételt a lízing futamideje alatt 

kell megjelenítenie, úgy, hogy az a lízingbeadó nettó 
lízingbefektetése tekintetében állandó időszaki megtérülési 
rátát eredményezzen

� A pénzügyi bevételt a lízing futamideje alatt szisztematikus és 
ésszerű alapon kell felosztani

� A lízingbeadónak az időszakhoz tartozó lízingdíjakat el kell 
számolnia a bruttó lízingbefektetéssel szemben >>> ami 
csökkenti a tőke összegét és a meg nem szolgált pénzügyi 
bevételt is



Pénzügyi lízing követő értékelés

Meg nem szolgált pénzügyi bevétel =
+ Bruttó lízingbefektetés
- Nettó lízingbefektetés



Pénzügyi lízing követő értékelés

A lízingbeadónak a nettó lízingbefektetésre 
alkalmaznia kell az IFRS9 Pénzügyi instrumentumok 
standard kivezetésre és értékvesztésre vonatkozó 
előírásait
� Lízingbeadónak rendszeresen felül kell vizsgálnia a bruttó 

lízingbefektetés kiszámításához használt becsült nem garantált 
maradványértéket



Pénzügyi lízing követő értékelés

IFRS9 Pénzügyi instrumentumok
A lízingbeadónak a nettó lízingbefektetésre alkalmaznia kell az 
IFRS9 Pénzügyi instrumentumok standard kivezetésre és 
értékvesztésre vonatkozó előírásait



Pénzügyi lízing követő értékelés

IFRS5 Értékesítésre tartott befektetett eszközök és 
megszűnt tevékenységek
Ha a lízingbeadó a pénzügyi lízing keretében tartott eszközt 
értékesítésre tartottnak minősíti, akkor az IFRS5 standard 
előírásainak megfelelően elszámolni



Pénzügyi lízingmódosítás

A lízingbeadónak a pénzügyi lízing módosítását 
elkülönült lízingként kell elszámolnia, ha:
� A módosítás egy vagy több mögöttes eszköz használati 

jogának hozzáadásával bővíti a lízing hatókörét, és
� A lízing ellenértéke a hatókör-növekedés önálló árával és 

ennek az önálló árnak az adott szerződés körülményei miatti 
megfelelő módosításával arányban álló összeggel növekedik



Pénzügyi lízingmódosítás

A pénzügyi lízing nem elkülönült lízingként elszámolt 
módosítása esetén 
a lízingbeadó a lízingmódosítást az alábbiak szerint számolja el:
� Ha a lízing operatív lízingnek minősült volna:

A lízingmódosítást a módosítás hatálybalépésének napjától új 
lízingként kell elszámolni és a mögöttes eszköz könyv szerinti 
értékét közvetlenül a lízingmódosítás hatálybalépésének napja 
előtti nettó lízingbefektetésként kell értékelnie

� Ellenkező esetben: 
IFRS9 Pénzügyi instrumentumok előírásainak megfelelően



Pénzügyi lízingmódosítás

A pénzügyi lízing nem elkülönült lízingként elszámolt 
módosítása esetén 
a lízingbeadó a lízingmódosítást az alábbiak szerint számolja el:
� Ha a lízing operatív lízingnek minősült volna:

A lízingmódosítást a módosítás hatálybalépésének napjától új 
lízingként kell elszámolni és a mögöttes eszköz könyv szerinti 
értékét közvetlenül a lízingmódosítás hatálybalépésének napja 
előtti nettó lízingbefektetésként kell értékelnie

� Ellenkező esetben: 
IFRS9 Pénzügyi instrumentumok előírásainak megfelelően



Operatív lízing megjelenítés

� A lízingbeadónak az operatív lízingből származó lízingdíjakat 
vagy lineáris módszerrel vagy más szisztematikus módszerrel 
kell megjelenítenie



Operatív lízing megjelenítés

� A lízingbeadónak a lízingbevétel megszolgálásakor felmerült, 
az értékcsökkenési leírást is magukba foglaló költségeket 
ráfordításként kell megjelenítenie



Operatív lízing megjelenítés

� A lízingbeadónak az operatív lízingek megszerzésével 
kapcsolatban felmerült kezdeti közvetlen költségeket hozzá kell 
adnia a mögöttes eszköz könyv szerinti érétkéhez, és azokat a 
lízingbevétellel azonos alapon a lízing futamideje alatt 
ráfordításként kell megjelenítenie.



Operatív lízing értékelés

Az értékcsökkenthető, operatív lízing keretében tartott mögöttes 
eszközre vonatkozó értékcsökkenési politikának összhangban kell 
lennie a lízingbeadó hasonló eszközökre alkalmazott politikájával
IAS16 Ingatlanok, gépek és berendezések
IAS38 Immateriális javak



Operatív lízing értékelés

A lízingbeadónak az IAS36 Eszközök értékvesztése standardot 
kell alkalmaznia az operatív lízing keretében tartott mögöttes 
eszköz értékvesztésével kapcsolatban 



Operatív lízingmódosítás

A lízingbeadónak az operatív lízing módosítását a módosítás 
hatálybalépésének napjától új lízingként kell elszámolnia, és az 
eredeti lízinghez kötődő előre fizetett vagy elhatárolt lízingdíjakat 
az új lízing lízingdíjainak részeként kell figyelembevennie.

Feladat: IFRS16 Lízingbeadó 1, 2,



Vége



IFRS16

Lízingek
Visszlízing



Visszlízing

� Visszlízingügyletek



Visszlízingügyletek

Visszlízing
Ha egy gazdálkodó egység (eladó lízingbevevő) egy eszközt átad 
egy másik gazdálkodó egységnek (vevő lízingbeadónak),  majd 
azt visszalízingeli a vevő lízingbevevőtől.

Az eladó lízingbevevőnek és a vevő lízingbeadónak is el kell 
számolni az eszköz átadását (átruházását) és a lízinget is.



Visszlízingügyletek

Az eszköz átadása értékesítés-e
A gazdálkodó egységnek annak a megítélést, hogy az eszköz 
átadás értékesítés-e, azokat a követelményeket kell alkalmaznia, 
amely alapján megállapítható, hogy a teljesítési kötelemet az 
IFRS15 standard szerint kielégítették



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. 


