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…………………………………………. …………………………………………. 

 (vizsgázó olvasható neve) (Születési hely, idő) 

 

 

04115003 IFRS mérlegképes könyvelő 

 

IFRS-ek szerinti pénzügyi kimutatás összeállítása, elemzése 
 

 

Kidolgozási idő: 180 perc 

 

 
A feladattípusok pontszámai 

I. Teszt-

feladatok, esszé 

II. Nagyobb 

példa 

III. Kisebb 

feladat 
Összesen 

Elérhető pontszám 15 45 40 100 

Elért pontszám     

,,Megfelelt eredmény”-

hez szükséges minimális 

%pont 
60 

Eredmény %-ban  

Érdemjegy 

betűvel (számmal) 
 

Az írásbeli vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 70% 

 

 

………………………………............................. ………………………………................. 

 vizsgabizottság mérési feladatokat aláírása 

 ellátó tagja (név) 

 

90–100% jeles (5) 

80–89% jó (4) 

70–79% közepes (3) 

60–69% elégséges (2) 

0–59% elégtelen (1) 

 

 

Vizsgafelügyelő/vizsgabizottság értékelési feladatokat ellátó tagja (esetleges) észrevételei, 

módosító javaslatai és ezek indoklásai: 

 

 

 

 

 

 

…………..………..…………………………                  …………………………..…….……….. 

vizsgafelügyelő/vizsgabizottság értékelési aláírása 

 feladatokat ellátó tagja (név)  
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FIGYELMEZTETÉS! 

 

Az alábbi feladatokat figyelmesen olvassa át! A javítást 

szabályosan, kézjegyével (szignóval) ellátva végezze! Minden 

javítást szignóznia kell! 

Amennyiben nem a fent leírtak szerint történt a javítása, nem 

látta el kézjegyével (szignóval), a javított megoldására 

pontszám nem adható! 

 

Minden esetben a kijelölt helyre készítse el a megoldást! A 

vizsgaszervező által biztosított, pecsétjével ellátott külön lapot 

csak akkor használhat – a feladat pontos jelölésével -, ha a 

feladat után kidolgozásra kijelölt hely már betelt.  

A pótlapra írja fel a nevét, a vizsga napjának dátumát, 

valamint az oldalszámot! Amennyiben több lapot használ fel, a 

nevét valamennyi lapon fel kell tüntetnie és a lapokat 

sorszámmal kell ellátnia! 
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I. Tesztfeladatok 

 
FELADAT: Válassza ki a helyes megoldásokat! Egy kérdésen belül bármennyi jó megoldás 

lehet (egy helyes megoldás mindenképpen van). Összesen 15 helyes megoldás van. Ennyit 

választ jelölhet meg maximálisan. A helytelen jelölésért pontlevonás nincs, de minden 

tizenötön felüli jelölésért automatikusan két pont levonás jár. 

 
1. A halasztott adót a(z)... 

a. tárgyidőszakban hatályos adókulccsal kell kiszámítani. 

b. következő időszakban tervezett adókulccsal kell kiszámítani. 

c. adóköteles vagy levonható különbözet megfordulásakor tervezett adókulccsal kell 

kiszámítani. 

d.  adóköteles vagy levonható különbözet megfordulásának időszakára már kihirdetett, 

ismert adókulccsal kell kiszámítani.  

e. Nincs helyes válasz a) – d) válaszok között. 

2. A halasztott adó követelés 

a. értékét diszkontálni kell. 

b. mindenképpen befektetett eszköznek minősül. 

c. ha egy éven belül megfordul forgóeszköznek minősülhet. 

d. -re vonatkozó becslést minden évben felül kell vizsgálni. 

e. Nincs helyes válasz a) – d) válaszok között. 

3. A hitelfelvételi költségeket... 

a. a gazdálkodó döntése (számviteli politikája) alapján lehet aktiválni. 

b. a minősített eszközökkel összefüggésben kell aktiválni. 

c. akkor is aktiválni kell, ha nem az eszközökhöz kapcsolódó dedikált hitelből fakadnak. 

d. az eredmény terhére kell elszámolni.  

e. Nincs helyes válasz a) – d) válaszok között. 

4. Melyik válasz helyes? 

a. Vannak olyan immateriális eszközök, amelyekre nem lehet amortizációt elszámolni. 

b. Az immateriális eszközöket legföljebb 10 év alatt kell leírni. 

c. Egy immateriális eszköz amortizációja részét képezheti egy másik eszköz bekerülési 

értékének. 

d. Az immateriális eszközök értékvesztését nem lehet visszaírni. 

e. Nincs helyes válasz a) – d) válaszok között. 

5. Melyik állítás igaz a következők közül a fejlesztésre? 

a. A gazdálkodónak megvan a szándéka a projekt befejezésére. 

b. A projekt technikailag megvalósítható. 

c. A gazdálkodó eddig ismeretlen technikát (módszertant) alkalmaz.  

d. A gazdálkodónak megvannak az erőforrásai a projekt befejezéséhez. 

e. Nincs helyes válasz a) – d) válaszok között. 

6. Goodwill... 

a. értékcsökkentésére van lehetőség. 

b. -t mindenképpen külön soron kell megjeleníteni a mérlegben. 

c. értékvesztésének elszámolása esetén bizonyos helyzetekben a nem kontrolláló 

érdekeltségre is kell ráfordítást allokálni. 

d. csak üzleti kombináción keletkezhet. 

e. Nincs helyes válasz a) – d) válaszok között. 
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8. Az üzleti kombináció(n)... 

a. kapcsán a leányvállalat nettó eszközeit választás esetén át lehet értékelni. 

b. kapcsán az anyavállalat nettó eszközeit nem szabad átértékelni. 

c. goodwill keletkezehet. 

d. negatív goodwill keletkezhet. 

e. Nincs helyes válasz a) – d) válaszok között. 

 Az I. feladat pontszáma összesen: 15 pont  
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II. Könyvelés, számítás: ÚjVilág Nyrt. 

 

Az ÚjVilág Nyrt. egy tőzsdén jegyzett vállalkozás, amely több tevékenységet is végez. Van 

termelő, kereskedő és szolgáltató szegmense is. A tárgyév 2021. Az Nyrt. számviteli 

politikájának lényegi, most releváns elemei a következők: 

 az átfogó eredménykimutatásban az egyes ráfordításokat funkciók szerint különíti el 

(forgalmis logika); 

 az egyedi pénzügyi kimutatásaikban a nem pénzügyi instrumentumoknak minősülő 

részesedéseket a tőke-módszer (equity method) szerint értékelik; 

 a társaságnál a tőkén belül minden átvezetést végrehajtanak (az opcionálisokat is); 

 a befektetési célú ingatlanokat valós érték modell szerint kezelik; 

 hacsak lehet, a pénzügyi instrumentumoknak minősülő tőkeinstrumentumok 

értékváltozását nem az eredménnyel szemben számolják el. 

 

Események: 

 

1. Az Nyrt. egyik saját használatú ingatlanja a következő értékkel szerepel a 

nyilvántartásokban 2021. január 1-jén: 

Ingatlan bruttó értéke 250 MFt 

Halmozott értékcsökkenése 100 MFt 

Nettó értéke: 150 MFt 

 

Az ingatlan valós értéke 380 MFt és a társaság úgy döntött, hogy ezt kívánja - hacsak 

lehet – szerepeltetni a pénzügyi kimutatásokban. Eredetileg az ingatlan hasznos 

élettartamát 50 évben határozták meg (maradványérték nélkül), az átértékeléskor ezt 

újrabecsülték és úgy látják további 20 évig használható az ingatlan, maradványértéket 

továbbra sem terveznek. 

2. ÚjVilág Nyrt. készletei között három féle kötél és egy speciális alapanyag szerepel. A 

selyemzsinór termék még nincs teljesen készen, de biztosan elkészül, mert szerződést 

kötött ÚjVilág, amelyben a szállítását vállalta. Az analitikus adatok a következők 

(adatok MFt-ban): 

 
Könyv szerinti 

érték 
Eladási ár 

Befejezésig 

felmerülő költség 

Napraforgó olaj 300 580 0 

Gépolaj 360 400 0 

Masszázs olaj 100 80 10 

Összesen (termék) 760 1 060 10 

Ízfokozó 200 180 0 

Mindösszesen 960 1 240 10 

 

Az egyes termékek nyereségessége a belátható jövőben nem fog jelentősen változni.  

A napraforgó olaj és a masszázs olaj is ügynökön keresztül kerül értékesítésre, aki az 

eladási ár 10%-át számlázza ki, mint közvetítői jutalék.  

Az ízfokozó olyan vitalizáló adalék, amelyet kizárólag a napraforgó olajhoz lehet 

hasznosítani. A jelenlegi készletet a cég bizonyosan fel fogja használni a gyártáshoz, 

az be fog épülni e termék értékében a becslések szerint néhány hónapon belül. 



 

 

  T/7 

3. Nyrt-nél jelenleg egy olyan projekt is van, amely lakóingatlan létrehozására és annak 

értékesítésére irányul. ÚjVilág saját tervei alapján végzi az ingatlan kivitelezését és 

biztos benne, hogy a vevők meg fogják venni az általa megálmodott ingatlant. Az év 

legvégén az Nyrt. készítetett egy tanulmányt, amelyből kiderült, hogy az egyik projekt 

– amely lényegében már kész is van – sokkal jobban hasznosítható akként, ha 

megtartja iroda céljára és bérbeadás útján hasznosítja. Ezért úgy döntöttek, hogy iroda 

módjára fogják hasznosítani az ingatlant. A projekt önköltsége 2 400 MFt volt, a 

jövőbeli cash-flowkból származó jelenérték 3 200 MFt, ha eladnák a vevők várhatóan 

2 600 MFt-ot fizetnének. A projekt értéke helyesen szerepel a könyvekben, azonban e 

döntés hatása még nem látszik a kimutatásokon. 

4. Az Nyrt. egy tanácsadási szolgáltatást is végez egy wellness véleményvezér részére, 

amely masszázsolajak bőrfoltosító hatását vizsgálta. A projekt a tárgyévben kezdődött. 

Ez végül egy rendkívül komplex projektnek bizonyult és várhatóan csak a következő 

év közepére fejeződik be. A megállapodott fix ár a munkára 300 MFt. ÚjVilágnál 

eddig 260 MFt költség merült fel a szerződés végrehajtásával összefüggésben. Ezt már 

helyesen könyvelték. A becslések szerint további 200 MFt merül még fel. A 

megrendelő 240 MFt díjat már átutalt az Nyrt-nek, ennek könyvelése még nem történt 

meg. (Az év végén rendezendő tételeket is könyvelje!) 

5. Az Nyrt. tulajdonosai a versenyképesség javítása érdekében úgy döntöttek, hogy egy 

gépet adnak áron alul a cég tulajdonába. Az átruházás megtörtént 2021. január 1-jén. 

A gépért fizetett ellenérték 800 MFt volt, de a gép valós értéke 1 200 MFt volt az 

átadás napján. A gép hasznos élettartama öt év, maradványértéke 0. 

6. ÚjVilág Nyrt. jövő évi anyagvásárlásra átutalt 2021. december 16-án 2 millió eurót a 

devizabetétről. A bizonylatok elkeveredetek, így e tétel rögzítése még nem történt 

meg. A spot árfolyamok: december 16.: 385 Ft/EUR; december 31.: 395 Ft/EUR. 

7. ÚjVilág Nyrt. bérbevett tárgyév január 1-jétől egy irodát, mert kereskedelmi 

képviseletet kíván nyitni egy közeli országban. A megállapodás négy évre szól, mely 

idő alatt a szerződést nem lehet felmondani. Az első évben a bérleti díj évi 16 MFt, 

mely a következő három évben 24 MFt-ra emelkedik. A bérleti díjat mindig az év első 

napján kell kifizetni. Az ügyletet jellemző inkrementális kamatláb 7%. A bérleti díjat 

készpénzben kellett kifizetni. Ebből az eseményből még semmit sem könyveltek (a 

pénzügyi rendezést sem).  

8. Az Nyrt. 2021. július 1-jén kibocsátott egy átváltoztatható kötvényt. A kötvény 

névértéke 2 000 MFt. A kötvény lejárata 4 év. A kötvény évi 5% kamatot fizet, a 

piacot jellemző kamatláb 10%. Még semmit nem könyveltek a kibocsátásból (a pénz 

beérkezését sem). 

9. Az Nyrt. tőkéjét megemelték a tulajdonosok, mégpedig akként, hogy 1 000 MFt 

névértékű részvényt bocsátottak ki 1 700 MFt készpénz ellenében. A kapcsolódó 

tranzakciós költség 10 MFt volt. (Semmit nem könyveltek ebből a tételből, a 

pénzmozgást sem.) 

10. RégiFöld Kft. fölött a kontrollt ÚjVilág Nyrt. 2021. január 1-jén szerezte meg. A 

helyesen lekönyvelt bekerülési érték 1 000 MFt volt. A Kft-ben 90%-os részesedése 

van az Nyrt-nek. A két cég között nem volt tranzakció az év során. RégiFöld Kft. 

2021-ben összesen 200 MFt nettó eredményt és 20 MFt egyéb átfogó eredményt 

„termelt”. Az egyéb átfogó eredmény tárgyi eszköz átértékelésből adódott. A Kft. az 

év során összesen 100 MFt osztalékról döntött, amelyet azonban nem fizetett még ki. 

RégiFöld Kft. valós értéke mértékadó értékbecslő véleménye szerint 1 120 MFt volt. 
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Utóbbi értéket több helyről visszaigazolták. (Az értékelésben az osztalékot már 

figyelembe vették.) 

11. Little One Kft-ben lévő részesedést is 2021-ben szerezte meg az Nyrt, 80 MFt-ért. 

Ezen az értéken szerepel a könyvekben most is. Ebben a részvénytársaságnak 

mindössze 5%-os részesedése van és nem rendelkezik semmilyen befolyással a cég 

üzleti döntései fölött. A tervek szerint tovább fogják növelni a cégben a részesedést, ez 

egyelőre azonban nem sikerült. A befektetés (Kft.) 2021-ben összesen 120 MFt nettó 

eredményt ért el és összesen 80 MFt osztalékról döntött, amelyet még nem fizettek ki. 

A Kft. 5%-os üzletrészének piaci értékét független értékbecslő 88 MFt-ban határozta 

meg.   

 

12. Az Nyrt. a következő eseményeket azonosította 2022-ben: 

a. Egy január 7-i raktártűz következtében megsérült 200 MFt értékű áru és 

értékesíteni csak 50 MFt-ért lehetett, a biztosító a kár 80%-át megtéríti, erről 

igazolást bocsátott ki. 

b. Igazolást kapott az Nyrt. a felszámolótól, hogy egyik vevője képtelen lesz 

követeléséből bármit is kifizetni. A vevőkövetelés értéke 120 MFt volt, 

amelyre korábban 75%-os értékvesztést (ECL) már elszámoltak. 

c. A társaság egyik pere 2022. január 5-én lezárult, melyben a társaságot 400 MFt 

kártérítés fizetésére kötelezték jogerősen. E perre a társaság még 2021-ben 

300 MFt tartalékot képzett. 

 

FELADAT: 

Könyvelje (kontírozza) a következő gazdasági eseményeket, feltételezve, hogy a társaság 

pénzügyi kimutatásait az IFRS-ek szerint készíti! A könyvelés során a számlaneveket 

Ön választja meg, de a helyes válaszadáshoz szükséges, hogy egyértelműen azonosítható 

legyen, hogy mely pénzügyi kimutatás rész, mely elemét érinti az adott tétel. Igyekezzen 

a lehető legpontosabban azonosítani az elem nevét. A mellékszámítást mindenhol be kell 

mutatni, nem elegendő a végeredmény leírása. Ha egy esemény egyáltalán nem hat az 

eredményre, azt jelezni kell (pl. így: nem kell semmit könyvelni). 

 

 

 

 

 

A II. feladat pontszáma összesen: 45 pont  
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III. Kisebb, konkrét terület ismeretét feltáró feladat (számítás)  

 
A) Hill és Slide  

Hill több éve megszerezte Slide szavazó részvényeinek a 80%-át. A 2021. december 31-én végződő 

üzleti évre vonatkozó egyedi, IFRS-ek szerint készülő átfogó eredménykimutatások az alábbiak (az 

adatok előjelhelyesek): 

                    adatok MFt-ban 

 

 
 Hill Slide 

Árbevétel  20 000 4 000 

Közvetlen ráfordítások  - 8 000 - 1 500 

Bruttó eredmény  12 000 2 500 

Adminisztratív ráfordítások  - 2 000 - 500 

Értékesítési ráfordítások  - 1 000 -250 

Egyéb bevételek  350 100 

  9 350 1 850 

Osztalékbevétel leányvállalattól  600 - 

Osztalékbevétel FVTOCI befektetésekből  100 50 

Adózás előtti eredmény  10 050 1 900 

Adóráfordítás  -600 -90 

Nettó eredmény  9 450  1 810 

Egyéb átfogó eredmény – FVTOCI befektetés átértékelése  50 300 

Teljes átfogó eredmény  9 500 2 110 

    

    

Jóváhagyott osztalék (tárgyév)  2 000 750 

 

A következő információk hatását kell Önnek kezelnie: 

1. Mindkét cég döntött osztalékról, amelyet mindkét cég le is könyvelt. 

2. Hill és Slide is rendelkezik más vállalkozásokban olyan részesedésekkel, amelyek FVTOCI 

tőkeinstrumentumoknak minősülnek. Az ezektől a vállalkozásoktól kapott (járó) osztalékokat 

mindkét cég az eredmény javára számolta el. 

3. Hill marketing szolgáltatásaiért kiszámlázott és árbevételként elszámolt 200 MFt-ot 2021 

során, amelyet Slide értékesítési ráfordításként számolt el.  

4. Slide eladott készleteket Hillnek az év során. A készletek eredetileg 350 MFt-ba kerültek, az 

eladási ár 500 MFt volt. Ezeknek a készleteknek a 60%-át Hill körön kívül eladta 550 MFt-ért. 

5. Az adóhatásokat hagyja figyelmen kívül! 

6. A 2021. január 1-jei konszolidált jegyzett tőke 1 000 MFt, eredménytartalék 4 000 MFt, a nem 

kontrolláló érdekeltség értéke pedig 300 MFt volt. Más saját tőke elem év elején nem volt. 

FELADAT: 

1. Készítse el a Hill Csoport konszolidált átfogó eredménykimutatását a 2021. december 31-

én végződő üzleti évre! (A sémákat Ön szerkessze meg, a mellékszámításait mutassa be!) 

2. Készítse el a konszolidált saját tőke mozgástáblát! (Ön rajzolja meg a sémát!) 

 

 

 

 

 

 

A III/A. feladat pontszáma összesen: 18 pont  
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B) Odaát Kft. 

 

Odaát Kft. úgy döntött, hogy 2021-tól áttér az IFRS-ek alkalmazására (fordulónap: december 

31.). A társaság ezért az áttérés napjára elkészíti az IFRS-ek szerinti nyitómérlegét. Az áttérés 

napi magyar szabályok szerint elkészített mérlege a következő vagyoni elemeket tartalmazta 

(adatok MFt-ban): 

 

  Áttérés napján 

magyar szabályok 

szerint (MFt-ban) 

Alapítás átszervezés aktivált értéke  40  

Kísérleti fejlesztés (1) 360 

Szellemi termékek (2) 20 

Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok (3) 280 

Műszaki és egyéb gépek  180 

Készletek  52 

Vevők  224 

Saját üzletrészek (7) 60 

Értékpapírok (4) 120 

Pénzeszközök  140 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN  1 476 

   

Jegyzett tőke  400 

Jegyzett, de be nem fizetett tőke  -20 

Tőketartalék  20 

Lekötött tartalék (8) 620 

Eredménytartalék  -80 

Céltartalékok  (5) 100 

Hosszú lejáratú hitelek (6) 80 

Rövid lejáratú kötelezettségek  356 

FORRÁSOK ÖSSZESEN  1 476 

 

A fenti vagyoni elemekkel kapcsolatosan a következő információk állnak rendelkezésre. 

 

1. A kísérleti fejlesztés értékének a negyede kutatásnak minősül, a fennmaradó rész 

fejlesztésnek minősíthető. 

2. A szellemi termékek kizárólag saját előállítású szoftvereket tartalmaznak. 

3. Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok pozíción szerepel egy bolt bérleti joga 

80 MFt értékben. 

4. Az értékpapírok között 30 MFt értékben szerepel olyan kiváló minősítéssel rendelkező 

állam kincstárjegye, amely lejárata a megszerzéskor 2 hónap volt. 

5. A céltartalékok 75%-a egy perre képzett céltartalék. A fennmaradó összeget jövőbeli 

költségekre képezték. A pénz időértéke a perek kapcsán jelentéktelennek tűnik. 

6. A hosszú lejáratú hiteleket az áttérés napja előtti napon vették fel. A hitelfelvételhez 

kapcsolódott 2 MFt összegű folyósítási jutalék, amelyet a magyar szabályok szerint 

bankköltségként kellett elszámolni. 

7. A visszavásárolt üzletrészek a törzstőke 10%-át testesítik meg, visszavásárlásuk 150%-os 

árfolyamon történt (vagyis a „névértéke” 40 MFt). 

  



 

 

  T/11 

 

8. A lekötött tartalék tartalma (MFt):  

Alapítás, átszervezés aktivált értékére képzett 40  

Kísérleti fejlesztés értékére képzett 360  

Saját üzletrészre képzett 60  

Veszteség fedezetére kapott pótbefizetés 160  

Összesen 620  

9. A Kft. megállapította, hogy az áttérés napjával 20 MFt halasztott adó kötelezettsége 

keletkezett. Ez a halasztott adó mind arra visszavezethető, hogy a tárgyi eszközök 

értékcsökkenése adózási és számviteli szempontból eltért. 

 

 

FELADATOK: 

1. Határozza meg, hogy mi az áttérés napja! 

2. Állítsa össze az áttérés napjára az IFRS-ek szerinti nyitómérleget a fenti kiegészítő 

információk és a mérlegből egyértelműen kitűnő témák alapján! Az áttérés során 

végrehajtott módosításokat egyértelműen jelölje (pl. táblázatos formában vagy 

könyvelési tétellel)! A megoldás során felteheti, hogy olyan értékelésbeli 

különbségek nincsenek, amelyek a kiegészítő információkból egyértelműen nem 

tűnnek ki. 

 

 

 

 

  

A III/B. feladat pontszáma összesen: 15 pont  



 

 

  T/12 

C) Szegmensek szerinti jelentés 

 

Ideát Nyrt. köteles szegmensek szerinti jelentést is közzétenni. A cég az alábbi működési 

szegmenseket azonosította (adatok ezer Ft-ban): 

 

Működési 

szegmens 

Árbevétel 
Eredmény Eszközök 

Külső Belső Összes 

Útépítés 38 000 14 000 52 000 800 80 000 

Alagút építés 7 200 800 8 000 1 200 24 000 

Kútépítés 2 000 2 000 4 000 – 14 000 16 000 

Pótzsaluzás 4 000 2 000 8 000 2 000 40 000 

Zsaluzás 24 000 6 000 28 000 14 000 120 000 

Összesen 75 200 24 800 100 000 4 000 280 000 

 

A belső árbevétel a szegmensek között realizált árbevételt mutatja (interszegmens árbevétel). Ideát 

megállapította, hogy a zsaluzás és a pótzsaluzás szegmens közgazdasági tulajdonságai nagyon 

hasonlóak. Mind kockázatosság, mint vevőkör, illetve számos egyéb tényező tekintetében szinte 

azonosak.  

 

A csoport konszolidált árbevétele 76 800 eFt volt. 

 

FELADAT: 

1) Mely szegmenseket kötelező bemutatni a vállalkozásnak pénzügyi kimutatásaiban! 

2) Készítse el a konszolidált árbevétel egyeztetését! 

 

 

 A III/C. feladat pontszáma összesen: 7 pont  


