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Az eszközök és a források értékelésére vonatkozó számvitel-politikai döntéseket, valamint
azok gyakorlati végrehajtását szolgáló értékelési módokat és eljárásokat jelen Értékelési
Szabályzat foglalja össze.
1. Az értékelés általános szabályai
Az értékelés az eszközöknek és forrásoknak a beszámoló mérlegében szerepeltetendő értékének a
meghatározását jelenti. Az eszközök és a források könyvviteli nyilvántartásba vételekor alkalmazott
érték meghatározása is e fogalomkörbe tartozik, hiszen az év végi értékelésnek ez a kiinduló
alapja. Az értékelésnél a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulni, ha ennek az elvnek az
érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység
folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn. Az előző üzleti év
mérlegkészítésénél alkalmazott értékelési elvek csak akkor változtatjuk meg, ha a változtatást
előidéző tényezők tartósan - legalább egy éven túl - jelentkeznek, és emiatt a változás állandónak,
tartósnak minősülnek. Ez esetben a változtatást előidéző tényezőket és számszerűsített
hatásukat a kiegészítő mellékletben részletezzük.
Az eszközöket és a kötelezettségeket a Leltározási Szabályzatban foglaltak szerint kell
ellenőrizni és egyedenként értékelni.
A mérlegben kimutatott eredmény meghatározásakor, a mérlegtételek értékelése során
figyelembe kell venni minden olyan értékcsökkenést, értékvesztést, amely a mérleg
fordulónapján meglévő eszközöket érinti, és amely a mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált.
A terven felüli értékcsökkenés és az értékvesztés alkalmazásában tartósnak minősül a könyv
szerinti érték és a piaci érték különbözete, ha az múltbeli tények vagy jövőbeni várakozások
alapján legalább egy évig fennáll. Továbbá a különbözet tartósnak minősül - fennállásának
időtartamától függetlenül - akkor is, ha az az értékeléskor a rendelkezésre álló információk
alapján véglegesnek tekinthető.
2. Az eszközök értékelése
A befektetett eszközöket, a forgóeszközöket a bekerülési értéken kell értékelni, csökkentve azt az
értékcsökkenés és értékvesztés, növelve a számviteli törvény 57. § (2) bekezdése szerinti
visszaírás összegével.
2.1 Általános értékelési szabályok
2.1.1. Az eszközök bekerülési értéke
Az eszköz bekerülési (beszerzési, előállítási) értéke az eszköz megszerzése, létesítése, üzembe
helyezése érdekében az üzembe helyezésig, a raktárba történő beszállításig felmerült, az
eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható tételek együttes összege. A bekerülési (beszerzési)
érték az engedményekkel csökkentett, felárakkal növelt vételárat, továbbá az eszköz
beszerzésével, üzembe helyezésével, raktárba történt beszállításával kapcsolatban felmerült
szállítási és rakodási, alapozási, szerelési, üzembe helyezési, közvetítői tevékenység
ellenértékét, díjait (ezen tevékenységeknek saját vállalkozásban történt végzése esetén a
közvetlen önköltség aktivált értékét), a bizományi díjat, a beszerzéshez kapcsolódó adókat, és
adójellegű tételeket, a vámterheket foglalja magában.
A bekerülési (beszerzési) érték részét képezi - az előzőekben felsoroltakon túlmenően - az
eszköz beszerzéséhez szorosan kapcsolódó
- illeték,
- az előzetesen felszámított, de le nem vonható általános forgalmi adó,
- a jogszabályon alapuló hatósági igazgatási, szolgáltatási díj,
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- az egyéb hatósági igazgatási, szolgáltatási eljárási díj,
- a vásárolt vételi opció díja.
A bekerülési értéknek nem része a levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó,
továbbá az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint ellenérték arányában megosztott
előzetesen felszámított általános forgalmi adó le nem vonható hányada. A beruházáshoz kapcsolódó,
véglegesen kapott támogatás összege nem csökkenti az eszköz bekerülési (beszerzési) értékét.
A bekerülési (beszerzési) érték részét képezi
- az eszköz beszerzéséhez, előállításához közvetlenül kapcsolódóan igénybe vett hitel, kölcsön
felvétele előtt fizetett - a hitel, a kölcsön feltételként előírt - bankgarancia díja, szerződésben
meghatározott, a hitel igénybevétele miatt fizetett kezelési díj, folyósítási jutalék, a hitel
igénybevételéig felszámított rendelkezésre tartási jutalék, szerződés közjegyzői
hitelesítésének díja,
- felvétele után az eszköz üzembe helyezéséig, raktárba történő beszállításáig terjedő
időszakra elszámolt (időszakot terhelő) kamat,
- a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó - az eszköz üzembe helyezéséig terjedő időszakra
elszámolt (időszakot terhelő) - biztosítási díj,
- a beruházás tervezés, a beruházás előkésítés, a beruházás lebonyolítás, az új technológia
elsajátítás (a betanítás) díjai, közvetlen költségei,
- földgáz, villamos energia, ivóvíz beszerzése esetén a földgáz egyetemes szolgáltató, a
földgázkereskedő, a villamosenergia egyetemes szolgáltató, a villamosenergia-kereskedő, az
ivóvízszolgáltató által a földgáz, a villamos energia, az ivóvíz végfelhasználónak
(fogyasztónak) történő értékesítésről kiállított számlában szereplő, külön jogszabály szerint
kötelezően felszámított díjak, tételek.
Alapításkor, tőkeemeléskor a jegyzett tőke fedezeteként, a jegyzett tőkén felüli tőke fedezeteként
nem pénzbeli (vagyoni) hozzájárulásként átvett (kapott) eszköz létesítő okiratban, annak
módosításában, a taggyűlési határozatban meghatározott értéke bekerülési (beszerzési)
értéknek minősül.
Követelés fejében átvett eszköz bekerülési (beszerzési) értéke az eszköz megállapodás,
csereszerződés, vagyonfelosztási javaslat szerinti (számlázott, bizonylatolt) értéke.
Csere útján beszerzett eszköz bekerülési (beszerzési) értéke az eszköz csereszerződés szerinti
értéke, a cserébe adott eszköz eladási ára.
A térítés nélkül (a visszaadási kötelezettség nélkül) átvett eszköz, illetve az ajándékként,
hagyatékként kapott eszköz, továbbá a többletként fellelt (a nem adminisztrációs hibából származó
többlet) eszköz bekerülési (beszerzési) értéke - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - az
eszköznek az állományba vétel időpontjában ismert piaci értéke.
Az eszköz bekerülési (előállítási) értékének részét képezik azok a költségek, amelyek
- az eszköz (termék) előállítása, üzembe helyezése, bővítése, rendeltetésének megváltoztatása,
átalakítása, eredeti állagának helyreállítása során közvetlenül felmerültek,
- az előállítással bizonyíthatóan szoros kapcsolatban voltak, továbbá
- az eszközre (termékre) megfelelő mutatók, jellemzők segítségével elszámolhatók
(együttesen: közvetlen önköltség).
Az elvégzett, a nyújtott, a teljesített szolgáltatás bekerülési (előállítási) értékének részét azok
a költségek képezik, amelyek
- a szolgáltatás végzése, nyújtása, teljesítése során közvetlenül felmerültek,
- a szolgáltatás végzésével, nyújtásával, teljesítésével szoros kapcsolatban voltak, továbbá
- a szolgáltatásra megfelelő mutatók, jellemzők segítségével elszámolhatók (együttesen:
közvetlen önköltség).
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2.1.2. Az eszközök értékcsökkenése
Az immateriális javaknak, a tárgyi eszközöknek a hasznos élettartam végén várható
maradványértékkel csökkentett bekerülési (beszerzési, illetve előállítási) értékét azokra az
évekre kell felosztani, amelyekben ezeket az eszközöket előreláthatóan használni fogják.
Hasznos élettartam alatt a számviteli törvény 3. § (4) bekezdés 5. pontjában
meghatározottakat kell érteni.
Maradványértéket a számviteli törvény 3. § (4) bekezdés 6. pontja határozza meg.
Alkalmazott leírási módszer
Az évenként elszámolandó értékcsökkenés a bekerülési érték (bruttó érték) - maradványérték
megállapítása esetén a maradványértékkel csökkentett bekerülési érték (bruttó érték) - az
egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai elhasználódása és erkölcsi
avulása figyelembevételével kell megtervezni, és azt a nyilvántartásban a rögzítést követően a
rendeltetésszerű használatbavételtől, az üzembe helyezéstől kell alkalmazni. Az üzembe
helyezés időpontja az eszköz szokásos vállalkozási tevékenység keretében történő
rendeltetésszerű hasznosításának a kezdő időpontja.
Az üzembe-helyezést hitelt érdemlő módon dokumentálni kell.
Terv szerinti értékcsökkenést a már rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett
immateriális javak, tárgyi eszközök után kell elszámolni addig, amíg azokat rendeltetésüknek
megfelelően használják.
Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszköznél elszámolni
akkor, ha
- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ide értve a beruházást is) könyv szerinti értéke
tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke;
- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) értéke tartósan lecsökken,
mert az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) a vállalkozási
tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés, illetve
hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan;
- a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem
érvényesíthető.
Az érték csökkentését olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az immateriális jószág, a tárgyi
eszköz, a beruházás használhatóságának megfelelő, a mérlegkészítéskor érvényes (ismert)
piaci értéken szerepeljen a mérlegben. Amennyiben az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a
beruházás rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan,
megsemmisült vagy hiányzik, azt az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a beruházások
közül - a terven felüli értékcsökkenés elszámolása után - ki kell vezetni.
A piaci érték alapján meghatározott terven felüli értékcsökkenést a mérleg fordulónapjával,
az eszközök állományból történő kivezetése esetén meghatározott terven felüli
értékcsökkenést a kivezetés időpontjával kell elszámolni.
Amennyiben az immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél a piaci érték alapján meghatározott
terven felüli értékcsökkenés elszámolásának okai már nem vagy csak részben állnak fenn, az
elszámolt terven felüli értékcsökkenést meg kell szüntetni, az immateriális jószágot, a tárgyi
eszközt piaci értékére (legfeljebb a terv szerinti értékcsökkenés figyelembevételével
meghatározott nettó értékére) vissza kell értékelni. Az immateriális jószágnál, tárgyi
eszköznél a terven felüli értékcsökkenés elszámolása, illetve visszaírása az évenként
elszámolandó terv szerinti értékcsökkenés, a várható hasznos élettartam és a maradványérték
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újbóli megállapítását eredményezheti. A terv szerinti értékcsökkenés, a várható hasznos
élettartam és a maradványérték újbóli megállapítását a kiegészítő mellékletben indokolni kell
és annak az eszközökre, illetve az eredményre gyakorolt hatását külön be kell mutatni.
Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már teljesen leírt,
illetve a tervezett maradványértéket elért immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél.
2.1.3. Az eszközök értékvesztése
Amennyiben az eszköz mérlegkészítéskori piaci értéke alacsonyabb a könyv szerinti (bekerülési)
értékénél, immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél a terv szerinti értékcsökkenés
figyelembevételével meghatározott nettó értékénél a könyv szerinti (bekerülési) értéket kell terven
felüli értékcsökkenés, értékvesztés elszámolásával csökkenteni.
2.1.4. A visszaírás
Amennyiben az alkalmazott leírások miatt az eszközök könyv szerinti értéke alacsonyabb ezen
eszközök eredeti bekerülési értékénél és az alacsonyabb értéken való értékelés (immateriális
javaknál, tárgyi eszközöknél a terven felüli értékcsökkenés, egyéb eszközöknél az
értékvesztés elszámolás) okai már nem, illetve csak részben állnak fenn, a leírásokat meg kell
szüntetni (immateriális javaknál, tárgyi eszközöknél a már elszámolt terven felüli
értékcsökkenés, egyéb eszközöknél az elszámolt értékvesztés összegének csökkentésével), - a
megbízható és valós összkép érdekében - az eszközt piaci értékére, legfeljebb a
nyilvántartásba vételkor megállapított, bekerülési értékére, immateriális jószágnál, tárgyi
eszköznél a terv szerinti értékcsökkenés figyelembevételével meghatározott nettó értékére az
egyéb bevételekkel szemben.
2.2. Befektetett eszközök értékelése
2.2.1. Immateriális javak
Az immateriális javakat bekerülési értéken, illetve ezen bekerülési értéknek az elszámolt terv
szerinti és terven felüli értékcsökkenési leírással csökkentett, a terven felüli értékcsökkenési
leírás visszaírt összegével növelt, könyv szerinti értékén, az immateriális javakra adott
előleget az átutalt (megfizetett, kiegyenlített) - a levonható előzetesen felszámított általános
forgalmi adót nem tartalmazó - összegben, illetve a már elszámolt értékvesztéssel csökkentett,
az értékvesztés visszaírt összegével növelt könyv szerinti értékén kell kimutatni.
Üzleti vagy cégérték bekerülési (beszerzési) értéke
- cégvásárlás esetén amikor a Kft. a megvásárolt társaság, annak telephelye, üzlethálózata
eszközeit és kötelezettségeit tételesen állományba veszi, akkor a fizetett ellenérték és az egyes
eszközök piaci értékének az átvállalt kötelezettségek - a számviteli törvény szerinti
értékeléssel meghatározott - értékével csökkentett értéke közötti különbözet, ha a fizetett
ellenérték a magasabb,
- cégvásárlás esetén amikor az adott társaság részvényeit úgy szerzi meg a Kft., hogy ezzel a
vásárlással az adott társaságban minősített többséget biztosító befolyást szerez, és az adott
társaság részvényeit a tőzsdén jegyzik, illetve forgalmazzák, és az adott társaság megszerzett
részvényeiért fizetett ellenérték lényegesen több, mint a megvásárolt részvények piaci értéke,
akkor a kettő közötti pozitív különbözet,
- cégvásárlás esetén amikor az adott társaság részvényeit, üzletrészeit, vagyoni betéteit a Kft.
úgy szerzi meg, hogy ezzel a vásárlással az adott társaságban minősített többséget biztosító
befolyást szerez, és az adott társaság részvényeit, üzletrészeit, vagyoni betéteit a tőzsdén nem
jegyzik, nem forgalmazzák, és az adott társaság megszerzett részvényeiért, üzletrészeiért,
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vagyoni betéteiért fizetett ellenérték lényegesen több, mint az ezen befektetésre jutó - az adott
társaság eszközei és kötelezettségei piaci értékének figyelembevételével meghatározott
(számított) - saját tőke értéke, akkor kettő közötti pozitív különbözete, negatív számított
sajáttőke esetén pedig a fizetett ellenérték.
Az üzleti vagy cégértéket társaság 5 év alatt írja le.
Terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni akkor, ha az üzleti vagy cégérték könyv szerinti
értéke - a jövőbeni gazdasági hasznokra vonatkozó várakozásokat befolyásoló körülmények
változása következtében - tartósan és jelentősen meghaladja annak piaci értékét (a várható
megtérülésként meghatározott összeget).
A vagyoni értékű jogok értékét a társaság 5 év alatt írja le.
2.2.2. Tárgyi eszközök
A tárgyi eszköz bekerülési értékének az elszámolt terv szerinti és terven felüli
értékcsökkenési leírással csökkentett, a terven felüli értékcsökkenési leírás visszaírt
összegével növelt könyv szerinti értékén, a beruházásokra adott előleget az átutalt
(megfizetett, kiegyenlített) - a levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adót nem
tartalmazó - összegben, illetve a már elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés
visszaírt összegével növelt könyv szerinti értékén kell kimutatni.
Építési telek (földterület) és rajta lévő épület, építmény egyidejű beszerzése esetén,
amennyiben az épületet, az építményt rendeltetésszerűen nem veszik használatba (az épület,
építmény rendeltetésszerűen nem hasznosítható), akkor az épület, építmény beszerzési,
bontási költségeit, továbbá a vásárolt teleknek építkezésre alkalmassá tétele érdekében végzett
munkák költségeit, ráfordításait a telek (a földterület) értékét növelő beszerzési költségként
kell elszámolni a telek (a földterület) bontás utáni (az üres telek) piaci értékének megfelelő
összegig, az ezt meghaladó költségeket, ráfordításokat a megvalósuló beruházás (az épület, az
építmény) bekerülési (beszerzési) értékeként kell figyelembe venni.
Egy adott beruházás miatt lebontott és újraépített épület, építmény bontásának költségeit az
adott beruházás bekerülési (beszerzési) értékébe be kell számítani. Az újraépítés költsége az
újraépített eszköz bekerülési (beszerzési) értékének minősül.
Az eszköz értékét növelő bekerülési (beszerzési) értékként kell figyelembe venni ingatlan
beszerzése esetén az ingatlan értékébe - szerződés alapján - beszámított, korábban a bérleti
jog megvásárlása címén fizetett, bérleti jogként kimutatott (még le nem írt) összeget.
A tárgyi eszköz biztonságos üzemeltetéséhez, rendeltetésszerű használatához szükséges - és a
tárgyi eszköz beszerzésével egy időben vagy annak üzembe helyezéséig beszerzett tartozékok, tartalék alkatrészek beszerzési értéke - függetlenül attól, hogy az a tárgyi eszköz
számlázott értékében vagy külön számlában jelenik meg - a tárgyi eszköz bekerülési
(beszerzési) értéke részének tekintendő.
A tárgyi eszköznél értéket növelő bekerülési (beszerzési) értékként kell figyelembe venni a
meglevő tárgyi eszköz bővítésével, rendeltetésének megváltoztatásával, átalakításával,
élettartamának növelésével összefüggő munka, továbbá az elhasználódott tárgyi eszköz
eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását szolgáló felújítási munka ellenértékét
(saját vállalkozásban történt megvalósítása esetén az önköltség aktivált értékét is).
A tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási,
karbantartási munka, illetve saját vállalkozásban végzett megvalósítása esetén a felmerült és a
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tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek értéke nem vehető figyelembe a tárgyi
eszköz bekerülési (beszerzési) értékében.
Nem számolható el terv szerinti értékcsökkenés a földterület, a telek, a képzőművészeti alkotás,
bekerülési (beszerzési) értéke után, és az üzembe nem helyezett beruházásnál.
Nem szabad terv szerinti értékcsökkenést elszámolni az olyan eszköznél, amely értékéből a használat
során sem veszít, vagy amelynek értéke - különleges helyzetéből, egyedi mivoltából adódóan
- évről évre nő.
2.2.3. Befektetett pénzügyi eszközök
A gazdasági társaság befektetett pénzügyi eszközökkel nem rendelkezik.
2.3. Forgóeszközök értékelése
2.3.1. Készletek értékelése
A gazdasági társaság készletekkel nem rendelkezik.
2.3.2. Követelések értékelése
A követelést (ideértve a hitelintézetekkel, a pénzügyi vállalkozásokkal szembeni
követeléseket, a pénzeszközöket, a kölcsönként, az előlegként adott összegeket is) az
elfogadott, az elismert összegben, illetve a már elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az
értékvesztés visszaírt összegével növelt, könyv szerinti értéken kell kimutatni.
A mérlegben az egyéb követelést a járó, az igényelt, a fizetett összegben, az átvett értéken,
illetve a már elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével
növelt, könyv szerinti értéken kell kimutatni.
A mérlegben a követelést könyv szerinti értéken addig kell kimutatni, amíg azt pénzügyileg
vagy egyéb módon (a Polgári Törvénykönyv szerinti beszámítással, eszközátadással) nem
rendezték, váltóval ki nem egyenlítették, illetve amíg azt el nem engedték vagy behajthatatlan
követelésként le nem írták.
A mérlegben behajthatatlan követelést nem lehet kimutatni. A részben vagy egészében
behajthatatlan követelést legkésőbb a mérlegkészítéskor - a mérlegkészítés időpontjában
rendelkezésre álló információk alapján - az üzleti év hitelezési veszteségeként le kell írni.
A vevő, az adós minősítése alapján az üzleti év mérlegfordulónapján fennálló, és a
mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelésnél (ideértve a
hitelintézetekkel, pénzügyi vállalkozásokkal szembeni követeléseket, a kölcsönként, az
előlegként adott összegeket, továbbá a bevételek aktív időbeli elhatárolása között lévő
követelés jellegű tételeket is) értékvesztést kell elszámolni - a mérlegkészítés időpontjában
rendelkezésre álló információk alapján - a követelés könyv szerinti értéke és a követelés
várhatóan megtérülő összege közötti - veszteségjellegű - különbözet összegében, ha ez a
különbözet tartósnak mutatkozik, és jelentős összegű, vagyis egy éven túli és meghaladja a
100 eFt-ot.
Amennyiben a vevő, az adós minősítése alapján a követelés várhatóan megtérülő összege
jelentősen meghaladja a követelés könyv szerinti értékét, a különbözettel a korábban elszámolt
értékvesztést visszaírással csökkenteni kell. Az értékvesztés visszaírásával a követelés könyv
szerinti értéke nem haladhatja meg a nyilvántartásba vételi értékét.
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A vevőnként, az adósonként kisösszegű követeléseknél - a vevők, az adósok együttes
minősítése alapján - az értékvesztés összegét ezen követelések nyilvántartásba vételi
értékének 50 százalékában határozzuk meg.
2.3.3. Értékpapírok értékelése
A gazdasági társaság értékpapírokkal nem rendelkezik.
2.3.4. Pénzeszközök értékelése
A társaság mérlegben a pénztár értékeként az üzleti év mérlegfordulónapján a pénztárban lévő
forintpénzkészlet értékét mutatja ki.
A mérlegben a bankbetétek értékeként az üzleti év mérlegfordulónapján a hitelintézetnél
elhelyezett forintbetét bankkivonattal egyező értékét kell kimutatni, függetlenül attól, hogy
belföldi vagy külföldi hitelintézetben helyezték el.
3. A források értékelése
A saját tőkét, a céltartalékot, a kötelezettségeket a mérlegben könyv szerinti értéken kell
kimutatni. A saját tőke elemei között külön tételként negatív előjellel kell szerepeltetni a
jegyzett, de még be nem fizetett tőke értékét.
3.1. Saját tőke értékelése
Saját tőkeként a mérlegben csak olyan tőkerészt szabad kimutatni, amelyet a tulajdonos
bocsátott a társaság rendelkezésére, vagy amelyet a tulajdonos hagyott az adózott
eredményből a társaságnál.
A saját tőke a - jegyzett, de még be nem fizetett tőkével csökkentett - jegyzett tőkéből, a
tőketartalékból, az eredménytartalékból, a lekötött tartalékból és a tárgyév mérleg szerinti
eredményéből áll.
A jegyzett tőke a cégbíróságon bejegyzett tőke a létesítő okiratban meghatározott összegben.
A törzstőke felemelése, leszállítása miatti jegyzett tőke változást a cégjegyzékbe való
bejegyzés alapján, a bejegyzés időpontjában kell a könyvviteli nyilvántartásokba rögzíteni.
Jegyzett, de még be nem fizetett tőkeként kell kimutatni alapításkor, illetve a jegyzett tőke
emelésekor a cégbíróságon bejegyzett tőkének a tulajdonos által még be nem fizetett, nem
pénzbeli hozzájárulás esetén a társaság rendelkezésére még nem bocsátott összeget, ha a
bejegyzés utáni befizetést, rendelkezésre bocsátást a létesítő okirat, illetve annak módosítása
megengedi.
Amennyiben a jegyzett tőke feltételes leszállítása a jegyzett tőke egyidejű felemelésével
történik, akkor a tőkeleszállítás, illetve a tőkeemelés cégjegyzékbe való bejegyzése
időpontjával könyvelni kell - a létesítő okirat módosításának megfelelően, mind a jegyzett
tőke leszállítását, mind a jegyzett tőke felemelését.
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3.2. Kötelezettségek értékelése
A vevőtől forintban kapott előleget a ténylegesen befolyt összegben kell a mérlegben
kimutatni a szerződés szerinti teljesítést követő elszámolásig, az előleg visszautalásáig, illetve
egyéb bevételkénti elszámolásáig.
Az áruszállításból, a szolgáltatás teljesítéséből származó, általános forgalmi adót is tartalmazó
forintban teljesítendő kötelezettséget az elismert, számlázott összegben, kell a mérlegben
kimutatni mindaddig, amíg azt pénzeszközzel, váltóval, eszközátadással, a Polgári
Törvénykönyv szerinti beszámítással ki nem egyenlítették, rendkívüli, illetve halasztott
bevételként el nem számolták.
A forintban felvett hitelt, kölcsönt a ténylegesen folyósított, illetve a törlesztésekkel
csökkentett összegben kell a mérlegben kimutatni.
A pénzügyi lízinggel kapcsolatos kötelezettség összegét a megfizetett lízingdíjnak a
lízingszerződésben meghatározott törlesztés összegével csökkentetten kell a mérlegbe beállítani.
Az ilyen címen felvett kötelezettség összege nem foglalja magában a pénzügyi lízinggel
kapcsolatosan fizetendő kamat összegét.
Ha a kötelezettség visszafizetendő összege nagyobb a kapott összegnél, a visszafizetendő
összeget a mérlegben - jogcímének megfelelően - az egyéb kötelezettségek között kell
kimutatni a kötelezettség visszafizetésének időpontjáig, és a kiegészítő mellékletben be kell
mutatni.
A fizetendő kamatként elszámolt különbözetből a tárgyévet követő üzleti év(ek)et terhelő
összeget az aktív időbeli elhatárolások között kell állományba venni, és időarányosan kell
elszámolni.

10

