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Új EU irányelv 

 

 

 2013/34/EU irányelv a meghatározott típusú 
vállalkozások éves pénzügyi kimutatásairól, 
összevont (konszolidált) éves pénzügyi 
kimutatásairól és a kapcsolódó beszámolókról, a 
2006/43/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv módosításáról, valamint a 78/660/EGK 
és a 83/349/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló 

            

 

 

 



2013/34/EU irányelv 

    az implementálás ütemezése  

     a számviteli törvény módosításával 

         (2015. évi CI. törvény) 

     jelentősebb terjedelmű módosítás 

     egyéb témák felülvizsgálata  

         (pü-i műv., osztalék) 

     egyéb kapcsolódó jogszabályok módosítása 

         (pl. Hpt., Bit., és Ptk.) 

     új elvi megközelítés:  

                              maximum harmonizáció 

 



2013/34/EU irányelv 

Vállalkozás kategóriák és beszámolók 
 

        mikrovállalkozás - mikrogazdálkodói beszámoló 

            (értékhatár: jelenlegi) 

 

        kisvállalkozás – egyszerűsített éves beszámoló 

            (mfö 1,2 Mrd, ná 2,4 Mrd, fogl. 50 fő) 

             értékhatárokat emelni kell! 

 

        közép- és nagyvállalkozás – éves beszámoló 

            egységesen (egy kategóriaként) lehet szabályozni 



 
2013/34/EU irányelv 

 

Vállalkozás csoportok és konszolidált beszámolók 

 

     értékhatárok azonosak a vállalkozás kategóriákkal 

 

     kiscsoportokat mentesíteni kell 

 

     közepes csoportok mentesíthetők 

         (mfö 6 Mrd, ná 12 Mrd, fogl. 250 fő) 

 

         

 



 

2013/34/EU irányelv  

 

Fogalmi változások: 

             - jelentős tulajdoni részesedés mértéke (> 20 %) 

             - mértékadó befolyás (a szavazatok  

               >= 20 %- a közvetlenül vagy közvetve) 

             - kapcsolt vállalkozások  (csak anya, leány) 

             - társult vállalkozások (jelentős részesedés, 

               mértékadó befolyás) 

             - közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók 

                (Kkt. szerint, és bővül) 

             - rendkívüli tételek „megszűnése” 

                (rendező elv) 

              

        

 



 
2013/34/EU irányelv 

 
 

   a fogalmi változások hatása a mérleg és  

       az eredménykimutatás sémára 

    pénzügyi eredménysorok felülvizsgálata 

    éven belüli és éven túli követelések  

        külön bemutatása 

    egyes értékelési, bemutatási szabályok változása      

    osztalék kimutatása az eredménykimutatásban 

    eredménykimutatás: adózott eredmény 

    a  változások hatása  a cash flow-kimutatásra  

    könyvvizsgálói jelentés tartalma 

 

          

         



 
2013/34/EU irányelv 

 

Értékelési és bemutatási szabályok változása 

 

 üzleti vagy cégérték tartalma (szűkül) 

 üzleti vagy cégérték écs-je 

    (5-10 év között, ha a hasznos élettartam nem 

     becsülhető, terven felüli écs. visszaírás nincs) 

 negatív üzleti vagy cégérték (5 és 10 év között)  

 részesedés bekerülési értéke (a fizetett ellenérték, 

     ücé nem csökkenti) 

 átmeneti szabályok 

 

      

 



 
2013/34/EU irányelv 

 

Osztalék  

 

 ET-ból,  „benne”  az előző évi adózott eredmény 

     (változás: a TT nem  kompenzálja az „-” ET-ot) 

 

 fedezetszámítás (ST-LT- (+)ÉT- osztalék>=JT) 

      

     az ET-nél, ST-nél figyelembe lehet venni 

       az előző üzleti évi beszámolóban még nem szereplő,  

       de a tárgyévben a mérlegkészítésig megkapott osztalékot  

 

      

 



 
2013/34/EU irányelv 

 

Kiegészítő melléklet  

 

 új tételek (pl. kivételes nagyságú vagy   

     előfordulású tételek, igénybe vett szolgáltatások  

     jelentős tételei, egyszerűsített éves beszámoló  

     összevont jelentős tételei) 

 egyszerűsített éves beszámoló kieg. mell. 

 

Kormányok részére fizetett összegekről  

szóló jelentés 

 

      

 



 
2013/34/EU irányelv 

 
Könyvvizsgálat – NEM változik 

 

   közérdeklődésre számot tartó vállalkozásoknál  és   

        közép- és nagyvállalkozásoknál kötelező 

 

    kisvállalkozások, vagy  

        azok egy része mentesíthetők 

        (maradhat a jelenlegi mentesítési értékhatár) 



 
2013/34/EU irányelv 

 

Hatály-Átmenet: 

   alkalmazandó a 2016. üzleti évre 

   2015-re még a régi szabályt kell alkalmazni 

       (jogtárak!!!) 

   számlarendek, könyvelési szoftverek, juttatási  

       rendszerek, stb. módosításai 

   átmeneti szabályok 

       - a mérlegre és az eredménykimutatásra 

       - az üzleti vagy cégértékre (további átmeneti…) 

       - a rendkívüli tételekre 

 

  



 
2013/34/EU irányelv 

 

Hatály-Átmenet: 

   alkalmazandó a 2016. üzleti évre 

   2015-re még a régi szabályt kell alkalmazni 

       (jogtárak!!!) 

   Összehasonlító adatok/2016 üzleti évi beszámoló  

       nyitó adatai - átrendezés 

  



2013/34/EU irányelv 

 

 

       kapcsolódó jogszabályok  
módosítása 

 

   az „adózott eredmény” miatt 

   az osztalék elszámolás miatt 



IFRS-ek bevezetése az egyedi beszámolókra 

 

               

 IFRS-ek bevezetése az egyedi 
beszámolókra 



IFRS-ek bevezetése az egyedi beszámolókra 

 

 

   előzmények, kormányhatározatok 

   az IFRS-ek és a hazai számviteli szabályozás 

       összefüggései, két külön rendszer 

   törvénycsomag, jogszabályi feltételek 

   felkészülés, egyéb feltételek  

 



IFRS-ek bevezetése az egyedi beszámolókra 

 

   kiindulópont, az Szt. módosítása 

   az alkalmazók köre, az alkalmazás  

       ütemezése 

   értelmező rendelkezések, fogalmak 

   saját tőke megfeleltetési tábla 

   az IFRS-ekre történő áttérés szabályai 

   a visszatérés szabályai  

   átalakulás, egyesülés, szétválás,  

   végelszámolás,  felszámolás különös szabályai 

 



IFRS-ek bevezetése az egyedi beszámolókra 

 

   adózási vonatkozások  

       (Tao., helyi adó, egyéb adók, stb.) 

   statisztikai vonatkozások 

   az IFRS-ekre áttérők bejelentési kötelezettsége 

   összehasonlító adatok előállítása az IFRS-ekre 

       való első áttéréskor 

   az IFRS-ek alkalmazásának várható előnyei és 

       nehézségei  

        

 



2013/34/EU irányelv és az IFRS-ek 

 

 

       kormányrendeletek módosítása 
az irányelvi módosítás és az IFRS-ek 

miatt 
 



Köszönöm a 

figyelmet! 

 

 

 

     


